
Danh sách các tập đoàn bán lẻ lớn khác của Úc  

(doanh thu năm trên 100 triệu và dưới 1 tỷ đô la Úc) 
 

Sporting Stores Pty Ltd (www.sportlight.com.au) chuyên bán lẻ vải, đồ thủ công, kim 

chỉ, các đồ gia dụng với khoảng 100 cửa hàng ở Úc, New Zealand và Singapore, doanh thu 

970 triệu đô la Úc. 

 

Just Group Limited (www.justgroup.com.au) chuỗi bán lẻ quần áo nam và nữ với hơn 

900 cửa hàng dưới các thương hiệu Just Jean, Jay Jays, Jacqui E, Peter Alexander, Dotti, 

Smiggle và Portman, doanh thu 838 triệu đô la Úc. 

 

Các chuỗi bán lẻ đồ kim khí lớn khác gồm Mitre 10 Australia Ltd (www.mitrelo.com.au), 

thuộc tập đoàn Metcash Limited chuyên bán buôn đồ kim khí cho 430 cửa hàng dưới 

thương hiệu Mitre 10 và True Value và hơn 400 cửa hàng khác. Doanh thu hàng năm đạt 

khoảng 797 triệu đô la Úc. 

 

Angus & Coote Holdings Limited (www.anguscoote.com.au) chuyên bán lẻ đồ trang sức, 

gồm 141 cửa hàng trên toàn nước Úc và 127 cửa hàng thông qua công 

ty Goldmark (www.goldmark.com.au) với doanh thu 583 triệu đô la Úc. 

 

Tập đoàn Specialty Fashion Group (www.specialtyfashion.com.au) là tập đoàn bán lẻ lớn 

với hơn 900 cửa hàng trên cả nước Úc. Doanh thu hàng năm là 572 triệu đô la Úc. Tập 

đoàn điều hành một số chuỗi bán lẻ hàng tiêu dùng giảm giá và thời trang phụ nữ dưới các 

thương hiệu Millers, Katies, Crossroad, Autograph, City Chic và La Senza Lingerie. 

 

Sussan Corporation Proprietary Limited (www.sussan.com.au) chuyên bán lẻ phụ kiện 

và đồ ngủ của nữ, với các thương hiệu Sussan, Suzanne Grae và Sportsgirls, 550 cửa hàng, 

doanh thu 518 triệu đô la Úc. 

 

Trong lĩnh vực giày dép, các chuỗi bán lẻ chính được điều hành bởi công ty Fusion Retail 

Brands Pty Ltd (www.fusionretailbrands.com.au) và công ty Betts Group Pty 

Ltd (www.betts.com.au). Fusion Retail Brands có doanh thu hàng năm trên 465 triệu đô la 

Úc và điều hành 282 cửa hàng bán lẻ trên toàn nước Úc dưới các thương hiệu Mathers, 

Williams, Diana Ferrari và Colorado. Công ty còn điều hành các cửa hang quần áo dưới 

thương hiệu JAG. Công ty Betts Group Pty Ltd có trụ sở tại Perth điều hành 200 cửa hàng 

với doanh thu hàng năm đạt 170 triệu đô la Úc. 

 

Country Road Limited (www.countryroad.com.au) chuyên bán lẻ quần áo nam và nữ, đồ 

gia dụng và nội thất, với 171 cửa hàng ở Úc và Nam Phi, doanh thu 422 triệu đô la Úc. 

Steinhoff Asia Pacific Limited với thương hiệu kinh doanh là Freedom 

(www.freedom.com.au) chuyên bán lẻ đồ nội thất với hơn 150 cửa hàng ở Úc và New 
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Zealand dưới thương hiệu Freedom, Snooze, Bay Leather Republic, và Andersons, doanh 

thu 361 triệu đô la Úc 

 

Một công ty bán lẻ khác với 46 cửa hàng ở các bang Nam Úc, Victoria và Tasmnia, New 

South Wales, ACT, và Queensland là Harris Scarfe Australia Pty 

Ltd (www.harrisscarfe.com.au) có tổng doanh thu hàng năm khoảng 336 triệu đô la Úc. 

Tyrepower Ltd (www.tyrepower.com.au) chuyên bán lẻ vành, lốp, ắc qui ô tô, với 240 

cửa hàng ở Úc và New Zealand, doanh thu 300 triệu đô la Úc. 

 

Bob Jane Corporation Pty Ltd (www.bobjane.com.au) chuyên bán lẻ bánh và lốp ô tô 

với 150 cửa hàng thuộc sở hữu công ty và cửa hàng đại lý, doanh thu 211 triệu đô la Úc. 

 

JeansWest Corporation Pty Ltd (www.jeanswest.com.au) là chuỗi cửa hàng bán lẻ quần 

áo nam nữ chủ sở hữu là người Hồng Kong, với 240 cửa hàng ở Úc và New Zealand, doanh 

thu 137 triệu đô la Úc. 

 

The Strandbags Group Pty Ltd (www.strandbags.com.au) chuyên bán lẻ túi xách, đồ du 

lịch, ví, khăn tay, ba lô, có hơn 430 cửa hàng tại Úc, New Zealand, Trung Đông và Nam 

Phi, doanh thu 100 triệu đô la Úc. 

 

Roger David Stores Pty Ltd  (www.rogerdavid.com.au) chuyên bán lẻ quần áo nam giới 

với 100 cửa hàng, doanh thu 80 triệu đô la Úc. 

 

Homeart Pty Ltd (www.homeart.com.au) chuyên bán lẻ đồ gia đình với 140 cửa hàng, 

doanh thu 75 triệu đô la Úc. 

 

Thương vụ Việt Nam tại Australia 
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