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Die OK is vir dekades reeds ’n bekende naam in die
kleinhandelbedryf onder plaaslike verbruikers.
Die OK Grocer-handelsmerk word deur die OK Franchise 
Divisie as kruideniers- en voedselwinkels bedryf en bied 
aan onafhanklike supermarkoperateurs en entrepreneurs 
’n geleentheid om franchise-ondernemings onder die
betroubare OK-vaandel te bedryf. Franchise-eienaars kan 
verder by die Groep se vaardighede en ervaring in die 
onafhanklike kleinhandelbedryf baat. 

OK Grocer-winkels is hoofsaaklik in woonbuurte geleë
en bedien meestal gesinne wat in die 4 – 8 LSM-
kategorieë val.

Die winkels wissel in grootte met ’n minimum verkope-area
van 600 m2 asook genoegsame dek- en stoorfasiliteite.

Die OK Franchise Divisie streef daarna om die oprigkoste
so laag as moontlik te hou deur deeglike beplanning en 
deur gebruik te maak van die spesiale pryse op kapitaal-
en ander goedere waartoe Shoprite/Checkers toegang het.

OK Grocer-supermarkte dra ’n moderne, estetiese en
diensgerigte beeld na buite. Elke OK Grocer se uitleg word
op ’n koste-effektiewe manier beplan. Die doel van die
beplanning is om elke moontlike geleentheid vir verkope
en wins aan te gryp deur optimale klantevloei en
produkblootstelling te verseker. Dit neem verder die
ergonomie van die winkel in ag en dra by tot die produktiwiteit
van die personeel. Die uitleg speel ook ’n rol in die skep 
van ’n praktiese en gerieflike winkel vir die klante. 
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Minstens 8 400 basiese lyne word met spesialiteitsprodukte
aangevul na gelang van die klante-profiel en ligging van
die spesifieke winkel.

Om as ’n OK Grocer-supermark te kwalifiseer, moet die
supermark, naas die gewone kruideniersware-,
toiletware-, noodsaaklike huishoudelike ware- en vrugte-
en-groente-afdelings, minstens drie van die volgende
afdelings aanbied:

•  Bakkery

•  Slagtery

•  Deli

•  Kitskos/tuismaal-vervangingafdeling

•  OK Grocer-winkels kan ook ’n wynafdeling hê
   (onderwysig aan wetgewing), addisioneel het franchise-
    eienaars die opsie om ’n OK Enjoy drankwinkel te open,
   met ’n minimum verkoop-area van 80 m2.

’n Uitgebreide pakket is saamgestel wat franchise-eienaars
help om ‘n gesonde en winsgewende besigheid te bestuur.

•  Prysvoordele – Franchisees geniet ’n aansienlike
   voordeel bo hul mededingers aangesien hulle op ’n
   nasionale en streeksbasis goedere teen
   Shoprite/Checkers se onderhandelingspryse bekom.
   (Uitsluitend die Paasfees-, Verjaardag- en Kersfees
   kampanjes en winkel-spesifieke aanbiedings.)

•  Eenvoudige boekhouding – OK Grocer-franchise-
   eienaars ontvang ’n enkele rekening bestaande uit ’n
   konsolidasie van die gewone en netto-rekening.
   Dit vereenvoudig die finansiële sy van die besigheid.
   Betaling geskied binne 30 dae van staat. (’n Volledige lys van
    netto-rekeninge is verkrygbaar van die Divisionele Kantoor.)

•  Kontant- & voorraadkontrolering – Ons supermarkte
   het skanderingstelsels met gesofistikeerde programme
   wat franchisees volkome beheer oor die verkoopspunt
   en voorraad gee. 

•  Die minimum aankope-vereiste deur die OK Franchise
   Divisie se rekening is 60% van verkope om sodoende
   vir die OKFD se aansporingskema te kwalifiseer.

Reekse en die hoeveelheid
lyne beskikbaar

Diensafdelings

Mededingende voordeel
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ONS GAAN DIE EKSTRA MYL OM FRANCHISE-
EIENAARS IN HUL BESIGHEDE BY TE STAAN.

Hoofkantoor
Tel: 021 505 4400
E-pos: info@hq.okfd.com

Om op te som:

Deurgaanse ondersteuning

Van die ondersteuningsvoordele wat OK Grocer-franchise-
eienaars geniet, sluit in:

•   Gereelde handelsbesoeke van die Divisionele Bestuur.

•   Raad en idees ten opsigte van produkaanbieding,
   promosies en uitstallings.

•   Opleidingsdienste met behulp van Shoprite/Checkers-
    fasiliteite en die kundigheid van verskaffers en spesialiste
    in sekere velde.

•   Ondersteunende rekenaardienste.

•   2 000 pamflette, insluitend gratis verspreiding van die
    pamflette vir elke promosie (ongeveer 42 per jaar).

•   Reklame vir die OK d.m.v. televisie en radio.

•   Advertensie- en promosie-materiaal vir gebruik in die
    winkel, byvoorbeeld plakkate en spesiale uitstallingsitems,
    insluitend kompetisies.

•   Aansporingsbonusse, terme en kortings word saamgestel
    sodat elke OK Grocer-franchise-eienaar die geleentheid
   gegun word om waarde tot hul wins toe te voeg. Die
    OKFD-aansporingskema is van die beste in die vlot
    verkopende goedere-industrie.


