
 

 

 

Europris vrir om 

nøkkelen, men ingen 

«fest» når butikk 265 

åpner på Tau torsdag   

 

 

Europris er en butikkjede i sterk vekst med 265 lavprisvarehus over hele landet. 

Forretningene selger alt fra dagligvarer til jernvarer, maling, dyrefor- utstyr, gaveartikler, 

pyntegjenstander, kjøkkenutstyr, tekstiler, garn, leker og mye annet. 32 millioner kunder 

handlet i 2019 hos Europris til ekstremt lave priser og fikk mer til overs. Kjeden omsatte i 

2019 for 6,2 milliarder kroner, har over 2650 medarbeidere og gikk på børs i juni 2015. 

Hovedkontor ligger i Fredrikstad og hovedlager i Moss. 

 

Det er alltid en festdag når Europris åpner en ny butikk, men i disse coronasmitte-tider, 

blir det en svært dempet og beskjeden åpning av nybutikken på Tau torsdag 26. mars. 

Opprinnelig skulle ordfører Irene Heng Lauvsnes stått for den offisielle åpningen og 

klippet snoren, men hun har måtte melde avbud på grunn av smittefaren. 

  

-For Europris og de øvrige butikkene som åpner i nye «R13» i Tau denne dagen, blir det med 

andre ord en åpning i stillhet, sier distriktssjef i Europris, Erik Brannan. – Vi har unnlatt å 

annonsere åpningen. Vi har ikke vært aktive på facebook, og selv om dette blir butikk 

nummer 265 i Europris-kjeden, begrenser vi åpningen til å vri om nøkkelen og slå opp døren. 

Her vil vi ta alle mulige forsiktighetsregler når det gjelder smittefaren. 

 

Blant de største i Europris 

På åpningsdagen er det normalt både kaffe, kaker, rød løper, ordfører-tale med snorklipping, 

og mange gode tilbud til kundene i en skikkelig festdag. Alt dette reduseres nå til et 

minimum. 

- Dette får vi ta igjen ved neste korsvei, sier butikksjef Gunn Bente Voster, som likevel 

gleder seg til å vise frem den nye butikken. Den er på hele 1400 kvadratmeter pluss 

200 kvadratmeter lager, og er bant de største i Europris. Selv kommer hun fra to og et 

halvt år i stillingen som butikksjef i Fargerike på Tau. Før dette var hun butikksjef i 

interiørbutikk på Jørpeland.  

-  

Trivelig butikk med god service 

-Vi opplever at det er store forventninger 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. Butikken er romslig og oversiktlig, og jeg har stor tro på at kundene vil trives når vi 



 

 

kommer i gang for fullt, sier butikksjefen. -Her er jo dessuten alt det nyeste i innredning og 

utstyr, og alle som har fått en forhåndstitt, gleder seg til at vi skal komme i gang for fullt..    

 

Seks nye åpnet, åtte flyttet i nye lokaler og ni utvidelser eller moderniseringer 

Europris-kjeden åpnet i 2019 seks nye butikker, gjennomførte åtte relokaliseringer og to 

utvidelser, mens syv butikker ble bygget om og modernisert. 

 

Vokser mer enn markedet 

Europris vokste i 2019 mer enn markedet for øvrig, og kjeden hadde i 2019 en total vekst på 

6,4 %, mot markedets 1,3% (Kvarud), og en sammenliknbar vekst på 4,4%, mot markedets 

0,5% (Kvarud). Europris har slått markedet hvert eneste år de siste 14 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. 

 

 For ytterligere informasjon kontakt Pål Wibe, administrerende direktør Europris, 

telefon 99119891 eller epost paal.wibe@europris.no, eller butikksjef Gunn Bente Voster, 

telefon 41339169, epost gbvoster@gmail.com . 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. 



 

 

 

 
 

Tre som er klar til å åpne ny butikk på Tau torsdag – nummer 265 i Europris-kjeden. 

Fra venstre Odd Jone Torkildsen, Runar Helleland og butikksjefen Gunn Bente Voster. 


