
 

 

 

Ordføreren klipper 

snoren når Europris 

Rakkestad åpner ny 

butikk i Heiergården  
 

Tror kundene vil merke stor forskjell, sier  

butikksjef Margrethe Nilsen  

 
Europris er en butikkjede i sterk vekst med 269 lavprisvarehus over hele landet. Forretningene 

selger alt fra dagligvarer til jernvarer, dyrefor, vaskemidler, lys, servietter, smågodt, 

oppbevaring, kjøkkenutstyr, tekstiler, garn, alt til sesongene og mye annet. Mer enn 36 millioner 

kunder handlet i 2020 hos Europris til ekstremt lave priser og fikk mer til overs. Kjeden omsatte i 

2020 for 8,4 milliarder kroner, har over 2650 medarbeidere og gikk på børs i juni 2015. 

Hovedkontor ligger i Fredrikstad og hovedlager i Moss. 

 

Europris i Rakkestad åpner torsdag den nye butikken i Heiergården Terasse i Storgata 

18 etter flytting fra de tidligere lokalene i Storgata 64. Ingen ringere enn ordfører 

Karoline Fjeldstad klipper snoren og erklærer butikken for åpnet. Med ca. 900 

kvadratmeter salgsflate og totalt 1600 kvadratmeter inkludert lager, personalrom og 

kontor, blir den nye butikken noe mer kompakt enn den tidligere. Det blir en på alle 

måter ny butikk med alt det siste innen innredning og utforming.   

 

-Jeg tror kundene vil merke stor forskjell, sier butikksjef Margrethe Nilsen. -Butikken er blitt 

noe mindre og gir samtidig bedre oversikt og gjør det lettere for kundene å finne de varene de 

ønsker seg. Etter at vi stengte nyttårsaften, har vi fått mange signaler om at kundene gleder 

seg og venter spent på at den nye butikken skal åpne. 

 

Shops in shop – og mange varer 

Butikken har alt det siste innen innredning og utstyr. Varene er godt plassert i flere såkalte 

shops in shop, som gir god oversikt og tilgjengelighet til varene.  

-Og varer skal vi ikke mangle, sier Margrethe Nilsen, som fremholder at Europris er kjent for 

det brede vareutvalget. -Nå ved gjenåpningen blir det også ekstra mange knallgode 

åpningstilbud. Bålpanne til 599 kroner mot normal pris 1199. OMO vaskepulver til 89,90, 

spylevæske til 19,90, 2,5 kilo solsikkefrø til 29,90 og mye mer kan hun friste med.  

 



 

 

Rød løper og antibac 

Normalt ville det blitt servert både kaffe og kaker ved denne åpningen som ved alle Europris-

åpninger, men det setter pandemien og smitterisikoen en stopper for. 

 

-I stedet blir det antibac og god avstand, inkludert rød løper og ordfører-besøk, sier Margrethe 

Nilsen. Hun har 14 års erfaring fra Europris, og har vært butikksjef i Drøbak, Ski og 

Lambertseter, før hun overtok ansvaret i Rakkestad for seks år siden. Her har hun 11-12 

medarbeidere på heltid og deltid. 

- Vi gleder oss alle til åpningen og til å komme i gang for fullt. 

 
Fire nye åpnet, to flyttet i nye lokaler og tolv utvidelser eller moderniseringer  
Europris-kjeden åpnet i 2020 fire nye butikker, gjennomførte to relokaliseringer og fire utvidelser, 

mens åtte butikker ble bygget om og modernisert.  

 

Vokser mer enn markedet  

Europris vokste i 2020 mer enn markedet for øvrig, og kjeden hadde i 2020 en total vekst på 27,8 

%, mot markedets 4,0% (Kvarud), og en sammenliknbar vekst på 26,7%, mot markedets 3,6% 

(Kvarud). Europris har slått markedet hvert eneste år de siste 15 årene, og ut fra de positive 

tilbakemeldingene kundene gir oss på konseptet, våre nye og moderniserte butikker, er det ingen 

grunn til at den trenden ikke skal fortsette. 

 

For ytterligere informasjon kontakt Jon Boye Borgersen – Direktør Konsept, kategori 

og markedsføring, telefon 900 16 995, jon.boye.borgersen@europris.no, eller butikksjef 

Margrethe Nilsen, telefon 41007883, epost Margrethe.Nilsen@europris.no . Informasjon 

er også tilgjengelig på våre internettsider www.europris.no . 

 

 

http://www.europris.no/


 

 

 
 

Billedtekst: 

 

Europris-medarbeidere i Rakkestad klare for offisiell butikkåpning torsdag etter 

prøveåpning tirsdag. Bak fra venstre: Suhayb Idris Abdillahi, Stine Strømsholm, 

Antonia Hemmingsson, Lill-Eva Bratsberg, Ørjan Steien og Stian Klipper. 

Nederst fra venstre: Hans-Thomas Bjerknes , Sandra Kallhovd , butikksjef Margrethe 

Nilsen og Janne Olsen. 

  

 

 

 

 

 

 

 


