Barnehagebarn åpner
ny Europris-butikk
på Øksnevad torsdag
Blir butikk nummer 260 i den landsdekkende kjeden
Europris er en butikkjede i sterk vekst med 261 lavprisvarehus over hele landet.
Forretningene selger alt fra dagligvarer til jernvarer, maling, dyrefor- utstyr, gaveartikler,
pyntegjenstander, kjøkkenutstyr, tekstiler, garn, leker og mye annet. 31 millioner kunder
handlet i 2018 hos Europris til ekstremt lave priser og fikk mer til overs. Kjeden omsatte i
2018 for 6,2 milliarder kroner, har over 2650 medarbeidere og gikk på børs i juni 2015. Både
sentrallager og hovedkontor ligger i Fredrikstad.
Torsdag 11. april klokken 09.00 er det klart for åpning av Europris-butikk nummer 260.
Det er butikken på Øksnevad i Klepp der barnehagebarn står for den offisielle
åpningen. Samtidig åpner butikk 261 på Vestnes i Møre og Romsdal og styrker
ytterligere den landsdekkende kjeden som har sine sterke røtter i Rogaland.
På åpningsdagen blir det kaffe, kaker, wienerstang, rød løper og mange gode tilbud til
alle kundene. Som seg hør og bør når Europris åpner ny butikk, blir 11. april en
skikkelig festdag.
-Butikken har en salgsflate på 1175 kvadratmeter, og vi er ni medarbeidere som står klar til å
skape en trivelig butikk hvor kundene vil møte en hyggelig betjening og oppleve god service,
sier butikksjefen Silje S. Norland. -Butikken er blitt romslig og oversiktlig, og med en helt
mørk innredning og andre løsninger enn i de øvrige butikkene. Jeg har stor tro på at kundene
vil trives. Her er jo dessuten alt det nyeste av innredning og utstyr, og alle som har fått en
forhåndstitt, gleder seg til åpningen torsdag.
Fra Ganddal via Bogafjell til Øksnevad
Silje S. Norland er ingen nykommer i Europriskjeden. Hun begynte i butikken på Ganddal for
mer enn 10 år siden, og var assisterende butikksjef i butikken på Bogafjell før hun nå blir
butikksjef på Øksnevad.
-Vi blir en fin gjeng med ivrige og flinke ansatte, forteller hun, og gleder seg til å ta fatt. -Vi
har alltid mye å gjøre, og arbeidsdagene er varierte. Europris er jo også svært sesongorientert.
Siden vi åpner så kort tid før påske, har vi ikke noe kjempeutvalg av påskevarer, men smågodt
og påskeegg blir det en råd med. Etter at påsken er vel overstått, kommer vi også til å satse
stort på blomster.

Aktivt handelsområde
Med Coop Extra, Pizzabaker’n, Coop Extra Express og UNO X, som nærmeste naboer,
kommer butikken i et aktivt handelsområde.
- Forretningen har dessuten veldig god beliggenhet og stor og god parkering, sier Silje
S. Norland, som bor på Kverneland, og kan levere i barnehagen på vei til butikken på
Øksnevad. -Bedre kan det ikke være!
Åtte nye åpnet, åtte flyttet i nye lokaler og ni utvidelser eller moderniseringer
Europris-kjeden åpnet i 2018 åtte nye butikker, gjennomførte åtte relokaliseringer og to
utvidelser, mens syv butikker ble bygget om og modernisert.
Vokser mer enn markedet
Europris vokste i 2018 mer enn markedet for øvrig, og kjeden hadde i 2018 en total vekst på
5,3 %, mot markedets 1,3% (Kvarud), og en sammenliknbar vekst på 2,2%, mot markedets
0,8% (Kvarud).
-Europris har slått markedet hvert eneste år de siste 13 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, sier en smilende Europris sjef, Pål Wibe.
For ytterligere informasjon kontakt Pål Wibe, administrerende direktør Europris,
telefon 99119891 eller epost paal.wibe@europris.no, eller butikksjef Silje Sviland
Norland, telefon 47909555, epost Silje.Sviland.Norland@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 ny Europris-butikk på Øksnevad i Klepp. Fra venstre: assisterende
butikksjef Stefan Jønsson, butikksjef Silje Sviland Norland, Eilen Hofseth, Tine
Gustavsen Berger, Anja Ravndal Gudmestad. Ikke tilstede Ida Amalie Birkeland
Helmersen, Tobias Hillesvik, Enok Johan Eskeland Dahle og Vegard Flesjå (skoleelever,
deltid og ringehjelp)

