
 

 

 

Europris 

Nordfjordeid flytter 

500 meter og blir 

både ny og større  
 

Kaffe, kaker, rød løper og mange 

gode tilbud på åpningen torsdag  

 
Europris er en butikkjede i sterk vekst med 264 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. 

Hovedkontor ligger i Fredrikstad. Hovedlager i Moss. 

  

Torsdag 31. oktober klokken 09.00 blir en stor dag for Europris Nordfjordeid. Da åpner 

nemlig ny-butikken i Uldegrova 4 på Stokkenes – drøyt 500 meter fra gamlebutikken 

som lå på Øyane. Europris får Remas nye butikk som nærmeste nabo vegg i vegg – og 

begge butikkene åpner samme dag.  

 

-Vi har allerede fått veldig gode tilbakemeldinger, forteller butikksjef Helene Kongsvik 

Vindfjell. Hun kan glede både kunder og medarbeidere med en butikk som er bygd opp med 

det aller siste av butikkinnredning og vareutvalg. Parkeringsmulighetene blir også langt bedre 

enn tidligere. 

 

Mer oversiktlig – lettere å finne fram i 

 – Butikken er mer oversiktlig - og lettere å finne fram i, og det blir spennende å se hvordan 

kundene finner seg til rette her. Spennende blir det også å flytte inn i et helt nytt bygg. Lys og 

fin og med skikkelig takhøyde – og med en kjempestor verktøyavdeling som en av de mange 

forbedringene. Når vi nå får større plass, får vi også på alle måter bedre muligheter til å vise 

frem varene vi har å by på. Europris er kjent for å ha varer som folk til enhver tid trenger i 

hverdagen. Nå får vi også en flott start på julehandelen med masser av aktuelle varer.  

 



 

 

Kaffe, kaker, rød løper og mange gode tilbud 

Butikkåpningen torsdag byr på kaffe, kaker og rød løper. Dessuten mange gode tilbud på 

mange av Europris’ bestselgere som smågodt, spylervæske, potetskruer, Friele-kaffe, OMO 

vaskepulver, og Lambi toalettpapir og tørkeruller, for å nevne bittelitt av det store utvalget.  

 

- Europris har hatt en eventyrlig utvikling og vekst, og denne utviklingen ønsker vi                                            

skal fortsette, sier butikksjefen som med sine 10 medarbeidere står klar til å ønske alle 

velkommen til en ny og spennende butikk torsdag. - Jeg koser meg og trivs i jobben. 

Her er det full fart og mye skjer hele tiden, sier Helene Kongsvik Vindfjell, som har 

vært i Europris siden 2013.   

  

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 Helene Kongsvik 

Vindfjell, telefon 98880567, eller epost Helene.Vindfjell@Europris.no. Informasjon er 

også tilgjengelig på våre internettsider www.europris.no . 
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Administrerende direktør Pål Wibe i Europris står i spissen for den største  

moderniseringen og oppgraderingen av butikkene i Europris’ historie. 



 

 

 

 
 

Europris-medarbeidere klare for åpning av den nye butikken i Nordfjordeid – godt 

hjulpet av de mange smånissene som gleder seg til jul. Fra venstre mot høyre: Linn-

Kristin Nygård, assisterende butikksjef Petra Lillestøl, butikksjef Helene K. Vindfjell, 

Anne Britt Skeistrand og Ellen Tronstad. 

 

 


