
 

 

 

Europris gjenåpner 

med både smittevern 

og mange gode tilbud  

 
Kundene får en helhetlig og bedre 

handleopplevelse, sier butikksjef Pål 

Evjebråten på Jessheim     

 

 

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. Mer enn 32 millioner 

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

omsatte i 2019 for 6,6 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 mer dempet og beskjeden gjenåpning av butikken på Jessheim. I stedet for 

kaffe, kaker og rød løper, blir det antibac og mange gode sommertilbud nå når 

godværet har vært på varmevisitt. Og måtte bare godværet holde seg fremover, 

samtidig som vi holder coronaen på avstand. 

 

Butikksjefen på Europris Jessheim, Pål Evjebråten, er full av lovord etter ombygging av 

butikken som nå vil gi kundene en bedre og mer helhetlig handleopplevelse. 

 

På alle måter bedre butikk 

 

-Vi har fått en nyttig omlegging, ombygging og modernisering. Det er blitt en på alle måter 

bedre butikk, både for oss som jobber her - og for kundene. Selv om størrelsen på lokalet er 

den samme som tidligere, har vi fått bedre plass og større oversikt. Det skyldes den nye og 

klarere oppdelingen av butikken etter varegrupper. Dessuten har vi flyttet om på en del 

varegrupper. Det blir veldig spennende å høre hva kundene synes. De som har vært innom og 

tatt en titt, har ihvertfall vært positive.  



 

 

 

 

 

Stolte av produktene  

 

-Europris er jo i stor grad preget av sesongene vi er i – og akkurat nå er jo sommersesongen i 

full gang, sier butikksjefen. Vi er stolte av produktene vi leverer. Vi har gode og rimelige 

varer og et kjempestort utvalg. Jeg trives med det vekslende livet i Europris med masse 

sesongvarer - å forholde seg til, sier Pål Evjebråten, som nå sammen med de åtte 

medarbeiderne gleder seg til å åpne butikken igjen klokken ni torsdag morgen 18. juni.  

 

Han har vært butikksjef i Europris på Jessheim de to siste årene, etter at han begynte i 

Europris Eidsvoll for syv år siden, da han kom fra elektrobransjen. 

 

Spesialtilbud på loungesett og gassgrill 

 

-Hvilke spesialtilbud varter du opp med til åpningen? 

-Europris har såkalt superuke over hele landet denne uken. Her er det veldig mange gode 

tilbud. I tillegg har vi her på Jessheim noen helt spesielle og gunstige tilbud. Vi har 

åpningstilbud på Viborg loungesett til 4999 kroner, som er 3000 kroner under vår vanlige 

pris. Skal du sikre deg gassgrill for sommeren, er også Europris Jessheim stedet. Her får du en 

BBQ King med fire pluss en brennere for 1999 kroner – mot normalpris 3999. 2000 kroner 

spart – og «mer til overs», som vi sier i Europris-reklamen.  

 

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 Jon Boye Borgersen – Direktør Konsept, kategori 

og markedsføring, telefon 900 16 995, jon.boye.borgersen@europris.no, eller butikksjef 

Pål Evjebråten, telefon 94847092, epost pal.evjebraten@europris.no . Informasjon er 

også tilgjengelig på våre internettsider www.europris.no . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.europris.no/


 

 

 

 

 

 
 

 

 

Billedtekst: 

 

Klare for gjenåpning av Europris-butikken på Jessheim. Fra venstre; 

Sairan, Maria, butikksjef Pål Evjebråten, Sven Erik, Ragnhild, Joakim, Nurije, Dorlir 

og Markus. 

 


