
 

 

 

Europris Vestkanten 

gjenåpner torsdag 

etter stor ombygging  
 

Er blitt veldig fint, sier butikksjefen 

og mener kundene kan glede seg  
 
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. 

 

 

Europris-butikken på Vestkanten Storsenter er blitt ny! Etter å ha vært stengt i 10 

dager, er det nå klart for nyåpning torsdag 7. november klokken 10.00. -Kundene har 

all grunn til å glede seg, og jeg tror de er veldig spente. Butikken er blitt skikkelig fin, 

understreker butikksjefen, Therese Moberg Lokøy. Nå gleder hun seg til å ønske 

kundene velkommen tilbake i butikken etter den omfattende fornyelsesprosessen. 

 

Therese Moberg Lokøy står sammen med 14 medarbeidere klar til å vise fram den 1175 

kvadratmeter store butikken i ny drakt. Kaffe, kaker og rød løper blir det også – og mange 

gode åpningstilbud i tråd med Europris-slagordet «Mer til overs!»  

 

Gode og rimelige varer – kjempestort utvalg 

 

- Hele butikken er blitt over 150 kvadratmeter større og har fått en mye bedre lay out. Det blir 

mer «shop in shop» hvor de enkelte varegruppene blir tydeligere adskilt. Vi får vist frem 

varene på en bedre måte, og det blir lettere for kundene å orientere seg, sier butikksjefen. 

 

-Innredningen og oppdelingen i produktgrupper er som sagt klarere og bedre enn tidligere, og 

det blir mye lettere å finne fram til varene i denne butikken som fra starten er den mest 

moderne av alle landets 264 Europris-butikker, sier Therese Moberg Lokøy. Hun har mange 

års erfaring fra Nille, og har nå gjennomført sin første ombygging – og får også sin første 

julesesong i Europris-antrekket. 

 



 

 

- Vi gleder oss veldig til å ta fatt. Det er den viktigste sesongen i hele året, og vi regner 

med at det blir stor stemning og masse aktivitet i hele butikken. Nisser finner du både 

høyt og lavt – og masser av lys.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Europris er kjent for å ta godt vare på sine medarbeidere, og jeg føler vi blir hørt. For 

meg som butikksjef er det også viktig at de ansatte har det fint på jobb og trives. Vi 

har et godt team av ansatte, og dette hadde ikke gått uten dem, sier Therese under en 

bitteliten pustepause i forberedelsene til åpningen.  

 

Smågodt – og mye jul 

 

-Vi er stolte over produktet vi skal levere. Vi gleder oss virkelig til å ønske kundene 

velkommen, og de vil bli positivt overrasket. Vi har veldig mange stamkunder, og de setter 

pris på at vi yter god service. 

 

I åpningsdagene er det særlig fokus på julevaren, men det går også mye av de mest populære 

varene som spylevæske, Frielekaffe til 18,90 , OMO til 89,90, toalettpapir, Sørlandschips, 

dyremat og ikke å forglemme smågodt til lørdagspris 9,90.  

-Men nå går det også fort til jul, og den som ønsker å komme i gang med juleforberedelsene, 

er svært velkomne hos oss.  

 

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 Therese Moberg 

Lokøy, telefon 40871171, epost Therese Lokoy@Europris.no . Informasjon er også 

tilgjengelig på våre internettsider www.europris.no . 

 

Billedtekster: 

mailto:paal.wibe@europris.no
http://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» Europrisbutikk på Vestkanten. Fra venstre: 

- Sindre Kinn Andresen, Ruben Dahl, Thomas Botnedal, Marlen Kristoffersen, Irene 

Nese og Julia Johannessen. Foran: Butikksjef Therese Moberg Lokøy. 

 

 

  

 

 
 

 

 


