Europris-butikk 258
inntar Verdensarven
sammen med Rema
Blir et «smykke» for hele Rjukan,
mener verdensarvkoordinator
Øystein Haugan
Europris er en butikkjede i sterk vekst med 258 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 blir det mange gode tilbud og god stemning når Europris klokken 09.00 åpner
sin butikk nummer 258 i selveste Verdensarven på Rjukan. I gamle bygg 313 der det ble
produsert hydrogen i hine hårde dager, overtar de to landsomfattende butikk-kjedene
Europris og Rema første etasje og deler denne mellom seg. Verdensarvkoordinator
Øystein Haugan nøler ikke med å ta store ord i sin munn når han skal beskrive det som
nå skjer med bygg 313.
-Bygget har stått som en skamplett på Rjukan, og nå blir den som et smykke for hele
byen, sier han før åpningen torsdag

Åtte medarbeidere anført av butikksjefen Roger Fjellstad står klare til å vise fram den nesten
1200 kvadrat store butikken, som er breddfull av spennende julevarer og andre godbiter.
-

Kundene gleder seg veldig til vi nå straks er i full gang, sier Roger Fjellstad, som
svært mange kjenner fra hans brede engasjement i flere av Rjukans butikker. Senest
kommer han fra seks år som assisterende butikksjef i Kiwi Rjukan sentrum. Han har
også vært butikksjef i Intersport Rjukan og daglig leder i Shell Rjukan.

Fra opplæring i Drammen
Før butikåpningen på Rjukan, kommer han nå fra to ukers opplæring hos Europris på
Strømsø i Drammen.
-Alt er veldig nytt, og det har vært viktig å suge til seg kunnskap fra alle som kan dette fra
før, sier Roger Fjellstad. -Europris har et svært godt system i alle ledd, så dette har på alle
måter vært kjempepositivt. Nå gleder vi alle oss til åpningen torsdag i Såheimsveien 30,
der det blir både rød løper, og kaffe og kaker til alle som kommer innom.

Mest moderne av alle 258
-Butikken er lys og oversiktlig, og vi gleder oss virkelig til å ønske kundene velkommen til
den mest moderne av alle landets 258 Europris-butikker, sier Roger Fjellstad. -Europris har
åpenbart truffet i både bransje og vareutvalg, fremholder han, og kan glede seg over stor
pågang av positive kunder som gleder seg til åpningen. Torsdag blir det stort fokus på
julefeiringen som står foran oss. og ønsket om å være hele landets julebutikk.
- I det hele tatt er Europris sterkt sesongorientert, og hele året har sine sesonger der Europris
sørger for å ha det kundene spør etter.
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 Roger Fjellstad,
telefon 40223560, epost roger.fjellstad@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.

Med Europris’ julegenser og godt humør er disse Rjukan-medarbeiderne klare for
butikkåpning og julehandel. Stående fra venstre: Anita Hansen, Tim Thomter
Børjesson, butikksjef Roger Fjellstad, Gry Sissel Mathisen, og assisterende butikksjef
Nina Landgraff. Sittende fra venstre: Camilla Sønderland Jensen, Susi Helen
Skillingstad og Cesilie Lauluten.

