Ordfører-åpning av
Europris-butikk 255
Den nye butikken vil redusere handelslekkasjen til Bodø
Europris er en butikkjede i sterk vekst med 255 lavprisvarehus over hele landet.
Forretningene selger alt fra dagligvarer til jernvarer, maling, dyrefor- utstyr, gaveartikler,
pyntegjenstander, kjøkkenutstyr, tekstiler, garn, leker og mye annet. Over 30 millioner kunder
handlet i 2017 hos Europris til ekstremt lave priser og fikk mer til overs. Kjeden omsatte i
2017 for 5,9 milliarder kroner, har over 2650 medarbeidere og gikk på børs i juni 2015. Både
sentrallager og hovedkontor ligger i Fredrikstad.
Torsdag 7. juni klokken 10.00 er det klart for åpning av Europris-butikk nummer 255.
Det er butikken på Spildra i Ørnes. Ordfører Sigurd Stormo i Meløy kommune kommer
og foretar den offisielle åpningen med snorklipping og hyggelige ord. Det blir kaffe,
kaker og mange gode tilbud til alle kundene, og is til barna så langt beholdningen
rekker. Som seg hør og bør når Europris åpner ny butikk, blir 7. juni en skikkelig
festdag i Ørnes.
-Og dette er ikke hvilken som helst butikk, men Norges råeste Europris-butikk, sier
butikksjefen, Geir Ove Martinussen. Butikken har en salgsflate på 1098 kvadratmeter i et
bygg som er helt nytt. Åtte medarbeidere står klar til å skape en trivelig butikk hvor kundene
vil møte en hyggelig betjening og oppleve god service.
Møter masse positivitet
-Vi møter masse positivitet rundt Europris-etableringen her i Ørnes, sier Geir Ove
Martinussen, -og kundene forventer med rette å få et helt annet utvalg enn de ellers er vant til
å få i Ørnes. Samtidig vil den nye butikken ventelig redusere handelslekkasjen til Bodø.
Geir Ove Martinussen har lang butikkerfaring fra Jysk og ICA i Oslo – og fra Coop i Ørnes
og Glomfjord. Nå senest kommer han fra stillingen som enhetsleder ved ambulansetjenesten
på Nordlandssykehuset.
-Spranget fra sykehuset til Europris kan synes langt, men alt sammen handler det jo om
mennesker, understreker han, og gleder seg til å åpne en butikk breddfull av gode tilbud til en
rimelig penge torsdag 7. juni.

22 moderniseringer, 11 nye åpnet og 8 flyttet i nye lokaler
Europris-kjeden åpnet i 2017 11 nye butikker, gjennomførte 8 relokaliseringer mens 22
butikker ble bygget om og modernisert.
-Dette er det største omfanget av moderniseringer og oppgraderinger i Europris sin historie,
fremholder administrerende direktør Pål Wibe i Europris. – Vi er veldig trygge på at kundene
etter hvert i stadig økende grad vil merke denne forandringen av Europris- konseptet!

Vokser mer enn markedet
Europris vokste i 2017 mer enn markedet for øvrig, og kjeden hadde i 2017 en total vekst på 6
% og en sammenliknbar vekst på 3,1%. Lavprissegmentet som Europris er en del av, har tatt
markedsandeler hvert eneste år i Norge de siste 18 årene.
-Europris har slått markedet hvert eneste år de siste 12 årene, og ut fra de positive
tilbakemeldingene kundene gir oss på våre nye og moderniserte butikker, er det ingen grunn
til at den trenden ikke skal fortsette, sier en smilende Europris sjef, Pål Wibe.
- De gode resultatene og tilbakemeldingene fra kundene i de oppussede butikkene gjør
at vi fortsetter moderniseringsreisen også i 2018, fastslår Pål Wibe.
For ytterligere informasjon kontakt Pål Wibe, administrerende direktør Europris,
telefon 99119891 eller epost paal.wibe@europris.no, eller butikksjef Geir Ove
Martinussen, telefon 97038996, epost Geir.Ove.Martinussen@Europris.no Informasjon
er også tilgjengelig på våre internettsider www.europris.no .

Administrerende direktør Pål Wibe i Europris står i spissen for den største
moderniseringen og oppgraderingen av butikkene i Europris’ historie.

Klare for åpning av Europris Ørnes. Fra venstre Hanne S. Martinussen, Anniken
Vangstad Norum, Connie Johannesen, Geir Ove Martinussen, Wanja Krogh, AnnKristin Stormo Brun og Ole Kristian Asp. Frida F. Jonassen og Siri Økdal Berg var
ikke tilstede da bildet ble tatt.

