Europris lover god
service, et smil på lur
og best på smågodt!
Store forventninger til åpningen av ny butikk onsdag
Kaffe, kaker og mange gode tilbud i Fosnavåg
Europris er en butikkjede i sterk vekst med 262 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.

Det blir kaffe, kaker rød løper og mange gode tilbud når Europris 15. mai klokken 10.00
åpner sin butikk nummer 262. Den nye butikken står klar i Eggesbøjorda 3 i Fosnavåg.
Stig Arne Helsem Sævik, leder av komite for næring, kultur og idrett i Herøy kommune,
står for den offisielle åpningen. Som seg hør og bør når Europris åpner ny butikk, blir
15. mai en skikkelig festdag i Fosnavåg. Det bidrar også barna i Gnist barnehage til. De
skal synge to sanger, og det er jo en fin opptakt til 17. mai, til glede for både liten og
stor.
-Butikken har en salgsflate på 1055 kvadratmeter, og vi gleder oss til å ta fatt, sier butikksjef
Tonje Hauge, som har registrert at det er store forventninger i hele kommunen til den nye
butikken.
-Vi er ni medarbeidere som står klar til å skape en trivelig butikk hvor kundene vil møte en
hyggelig betjening og oppleve god service, med et smil på lur. Og vi skal være best på
smågodt. Butikken er romslig og oversiktlig, og 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 onsdag. Stor og fin parkeringsplass må også tas med på plussiden.
Butikksjefen fra Gausdal
Tonje Hauge har åtte års erfaring fra Europris i Gausdal, og har i tillegg studert markedsføring
og ledelse ved NTNU i Ålesund.
-Her i Fosnavåg har vi satt sammen et knallteam, og vi har store forventninger både til oss
selv og til kundegruppen som vi tror blir stor. De vil møte en kjempebra butikk, fine, nydelige
lokaler og et uteområde planlagt for hagemøbler og andre plasskrevende varer.

-

Vi skal ha det gøy, og de ansatte er gira inn på oppgaven. Vi er opptatt av å ta med oss
det beste av både kunnskap og erfaring som er bygd opp i Europris-kjeden gjennom mer
enn 25 år. Dette gjelder ikke minst det omfattende vareutvalget og det kjente prisløftet
med «Mer til overs». I åpningsdagene blir det ekstra gode tilbud på kjente Europris-varer
som Friele-kaffe. Sørlands-Chips, spylevæske og masse annet - inkludert gode lokale
tilbud.

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 Tonje Hauge,
telefon 91859607, epost Tonje Hauge@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 i Fosnavåg. Fra venstre: Øverst fra venstre:
Eskil Osdal, Therese Johansen, Sigrun Djupvik Stenhaug, Fredrik Fylling, Line
Bjørnebo, Tina Rovik og Sander Kalland Nærø
Foran fra venstre: Tonje Hauge(butikksjef) og Mette Garnes Holtekjølen(assisterende
butikksjef).

