
 

 

 

Ordfører Furunes 

åpner den nye 

Europris-butikken  
Ønsker nyetableringene i Meråker velkommen 
 

Europris er en butikkjede i sterk vekst med 263 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 13. juni klokken 09.00 er det klart for åpning av Europris-butikk nummer 263. 

Det er butikken i Meråker der ordfører Karin Anita Furunes (Sp) står for den offisielle 

åpningen. På åpningsdagen blir det kaffe, kaker, rød løper og mange gode tilbud til  

kundene. Som seg hør og bør når Europris åpner ny butikk, blir 13. juni en skikkelig 

festdag i Meråker. 

 

-Jeg er veldig glad for denne etableringen av nye butikker i Meråker, sier ordfører Furunes. -

Når vi nå får både Europris og Rema 1000, ser vi en videreutvikling i det som kan bli et 

sentrum i Meråker. Debatten om dette er ikke ferdig, men skal vi få flere til å komme og 

investere her, er samarbeid helt nødvendig. Det er viktig for oss å ha et godt servicetilbud til 

innbyggerne her, og til de mange som skal på hytter, eller farer forbi. 

 

Fra ringehjelp til butikksjef 

 

-Butikken har en salgsflate på 1100 kvadratmeter, og vi gleder oss veldig til å ta fatt, sier 

butikksjef Ellen Marie Askim. Selv begynte hun som ringehjelp i Rissa. Så ble hun 

assisterende butikksjef på Hitra, før hun nå flytter til Meråker.  

 

-Vi har registrert at det er store forventninger i hele kommunen til den nye butikken. Vi er åtte 

medarbeidere som står klar til å skape en trivelig butikk hvor kundene vil møte en hyggelig 

betjening og oppleve god service. Butikken er romslig og oversiktlig, og jeg har stor tro på at 

kundene vil trives, sier butikksjefen. -Her er jo dessuten alt det nyeste i innredning og utstyr, 

og alle som har fått en forhåndstitt, gleder seg til åpningen.    

 

Mange gode åpningstilbud 

 

Butikksjefen lover mange gode åpningstilbud. Høyest rager tilbud på en hjørnesofa i 

hagegruppen Naxos til 3999 kroner. Videre blir det Evergood kaffe til 19,90 , 12 pakk Pepsi 

Cola til 49,90 pluss pant. Dessuten blir det smågodt til lørdagspris, 9,90. For næringslivet blir 



 

 

det gunstig tilbud om å bli bedriftskunde. Den som har kjæledyr kan glede seg til et hyggelig 

møte med Europris’ hundeekspert, Andrea. 

 

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 Ellen Marie Askim, 

telefon 97017741, epost Ellen.Marie.Askim@Europris.no .Informasjon er også 

tilgjengelig på våre internettsider www.europris.no . 

 

 
Blomster og jord er en viktig vare for Europris på denne tiden av året. Meråker-

medarbeiderne er fra venstre Ariel Santos, Henriette Nordheim, Oda Brønstad, Anita 

Eriksen, Hanne Kristine Rønning og butikksjefen Ellen Marie Askim. 
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Administrerende direktør Pål Wibe i Europris står i spissen for den største 

moderniseringen og oppgraderingen av butikkene i Europris’ historie. 



 

 

 
 

 

 
 

 

 


