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Mall of Africa se omset verras
Elma Kloppers

ie nuweling onder dieDland se winkelsentrumreu-

se, Mall of Africa in Wa-
terfall in Midrand, wat vandag
sy eerste verjaarsdag vier, het
met 'n boverwagte omset sedert
sy opening op 28 April 2016 ver-
ras.

Ondanks die wisselvallige eko-
nomiese omgewing, het die sen-
trum, die juweel in die genoteer-
de Attacq se eiendomskroon, 'n
omset van meer as R3,4 miljard
behaal in die 11 maande tot ein-
de Maart. Dit kom neer op 'n ge-
middelde omset van R311 562229
per maand.

Die gemiddelde handelsdigt-
heid (omset per vierkante me-
ter) was R2 630 per maand in die
11 maande, maar in Desember
het dit opgeskiet tot 'n rekord-
omset van R4 110/m*.

Michael Clampett, hoof van
kleinhandel by Attacq, sê dit
oortref die verwagtinge.

Enige sentrum wat in sy eer-
ste jaar 'n omset van meer as
R2 000/mz/maand behaal, kan op
die skouer geklop word.

Volgens Jackie van Niekerk,
bedryfshoof van Attacq, lei alle
paaie na Mall of Africa. In die
11 maande tot einde Maart het
meer as 13,7 miljoen mense die
sentrum besoek, wat neerkom
op gemiddeld 1,2 miljoen per
maand.

Morné Wilken, uitvoerende
hoof van Attacq, sê die beste

flag

maande was Mei verlede jaar
met 1 537 661 besoekers en De-
sember met 1 517 899.

Die gemiddelde besteding per
persoon oor die 11 maande was
R249, wat volgens Clampett goed
vergelyk met ander nuwe sen-
trums. Die inkopiegangers bly
gemiddeld net minder as twee
uur in die sentrum en maak 'n
draai by sowat 11 winkels per
besoek.

Hy sê Waterfall word 'n sen-

trale fokuspunt in Gauteng waar
sake, kleinhandel en vermaak
saamkom. Die gebied is 'n leier
in volhoubaarheid en Attacq in-
korporeer verskeie volhoubaar-
heidstegnologieë vir water-,
koolstof- en energiebesparings
in sy ontwikkelings. 'n Sonkrag-
aanleg met 15080 sonpanele is
op die dak van Mall of Africa
geïnstalleer. Die 4755 kW-aanleg
wat oor 30 000m? strek, genereer
meer as 16% van die sentrum se

Bo: Attacq se Mall of Africa in Waterfall in Midrand, wat 'n
omset van meer as R3,4 miljard behaal het in die 11maande
tot einde Maart.

Regs: Die binnekant van Mall of Africa, wat van die voorste
handelsname ter wêreld huisves.

kragbehoefte. Dié hernieubare
energie sal die koolstofvoetspoor
van Waterfall met 8 180 ton kool-
stofdioksied (CO;) in die eerste
jaar van bedryf verlaag.

'n Groot trekpleister in die

sentrum is 'n nuwe konsep-
Woolworths van 1 300m, die
eerste Eco Chic-Woolies in die
land. "Dié winkel het 'n perso-
neelkorps van 350 mense wat
hoofsaaklik van Tembisa, Alex-

In 'n neutedop
NNMall of Africa het meer as
123000 besoekers op sy ope-
ningsdag gelok.
NNDie winkelsentrum het in die
konstruksiefasewerk geskep vir

andra en Olievenhoutbosch af-
komstig is," sê Anderson Male-
fetse, bestuurder van Wool-
worths in Mall of Africa. Hy sê
die winkel behartig gemiddeld
1700 transaksies per week.

meer as 7 500 mense.
NNDit het meer as 4 500 perma-
nente werkgeleenthede geskep.
NNAltesame 3 207 590 voertuie
het by die sentrum geparkeer in
die 11maande tot einde Maart.
NNin Desember 2016 is 'n rekord-
omset van R491145650 behaal.

Nog 'n nuwe konsepwinkel is
die skoonheidsmaatskappy Sor-
bet se nuwe winkel vir mans,
Sorbet Man, een van slegs sewe
in die land.

Wilken skryf die beter as ver-
wagte handelsyfers toe aan die
sentrum se sentrale ligging,
waar hy in sy regstreekse op-
vanggebied meer as 100000 huis-
houdings bedien, kleinhande-
laars van wêreldgehalte en goeie
sigbaarheid.

Hy sê daar is planne in die
vooruitsig om die sentrum, wat
tans meer as 130000m? beslaan,
met tussen 25 000 en 30 000 te
vergroot. "Die bonus van Wa-
terfall is dat ons die ruimte het
vir uitbreiding."

Daar is 'n sterk vraag van
buitelandse kleinhandelaars, on-
der meer die Britse Debenhams
en Decathlon, die Franse klein-
handelaar van sportklere, wat
nie tans in die sentrum geak-
kommodeer kan word nie.

Die leegstaansyfer van die
sentrum is tans 'n lae 0,8% wat
een winkel van ongeveer 440m:?
behels.


