
 

 

 

Europris Jåttå fra 

null til ny butikk på 

10 supertravle dager  

 
Butikk 269 åpner i Stadionparken torsdag 
29 år etter starten i Støperigaten, Storhaug 

 
Europris er en butikkjede i sterk vekst med 269 lavprisvarehus over hele landet. Forretningene 

selger alt fra dagligvarer til jernvarer, dyrefor, vaskemidler, lys, servietter, smågodt, 

oppbevaring, kjøkkenutstyr, tekstiler, garn, alt til sesongene og mye annet. Mer enn 36 millioner 

kunder handlet i 2020 hos Europris til ekstremt lave priser og fikk mer til overs. Kjeden omsatte i 

2020 for 8,4 milliarder kroner, har over 2650 medarbeidere og gikk på børs i juni 2015. 

Hovedkontor ligger i Fredrikstad og hovedlager i Moss. 

 

 

Torsdag er en stor dag for Europris-kundene. Da klippes snoren for den nye Europris- 

butikken i Stadionparken på Jåttå – ganske nøyaktig 29 år etter at den første butikken 

så dagens lys i Støperigaten på Storhaug. Dette blir butikk nummer 269 siden starten i 

1992, etter en eventyrlig utvikling gjennom snart tre ti-år. Eventyrlig er også 

forvandlingen fra et tomt lokale mandag i forrige uke til en fullverdig butikk 10 

supertravle dager senere. 

 

-Og det blir ikke en hvilken som helst butikk, fastslår butikksjefen Ann Hilde Tjora, en 

virkelig Europris-veteran etter 25 år som i butikken på Åsen. – Dette blir en butikk på 1030 

kvadratmeter, pluss 300 kvadratmeter lager og personalrom. Butikken har alt det siste innen 

innredning og utstyr. Varene er godt plassert i flere såkalte shops in shop, som gir god 

oversikt og tilgjengelighet til varene. Og varer skal vi ikke mangle! 

 

Kaffe, kaker, rød løper og antibac 

-Jeg er spent på åpningen, og gleder meg veldig til vi kommer i gang, sier butikksjefen, som 

får Sats som nærmeste nabo fra januar. Også de øvrige forretningene i senteret ser frem til å få 

Europris inn som en butikk med bred kundeappell. 

 

-Selv om vi fortsatt er opptatt av smittevernreglene, supplerer vi god avstand og antibac med 

både kaffe, kaker og rød løper torsdag. Vi har dessuten flere gode tilbud som 12 pakk Pepsi 



 

 

Max til 69,90, OMO til 120, Lambi toalettpapir til 79, bålpanne til 299, og ellers hele det 

brede utvalget av flere hundrede Europris-varer. 

 

Vask og rengjøring - snop og snacks 

Anne Hilde Tjora forteller med erfaringene fra Åsen at mye av det kundene setter mest pris på 

er varer til vask og rengjøring, og at det går mye i snop og snacks også. 

 

- Vi må føle oss fram og se hva kundene helst vil ha. Det er jo fortsatt storstilt 

utbygging her og et spennende kundegrunnlag. Vår oppgave blir å finne den rette 

mixen og gi kundene en forretning der de vil trives, fastslår butikksjefen som bor på 

Sola, nesten i Risavika, og får med seg syv medarbeidere fra start. 

- Jeg har alltid trivdes i Europris der det bestandig skjer noe nytt, og når det til sammen 

ble 25 år for meg på Åsen, skyldes det først og fremst at jeg fikk jobbe med en 

kjempegod franchise-tager. Nå blir det mitt ansvar å sørge for at både kunder og 

medarbeidere trives også i butikken vår her på Jåttå. 

   
Fire nye åpnet, to flyttet i nye lokaler og tolv utvidelser eller moderniseringer  
Europris-kjeden åpnet i 2020 fire nye butikker, gjennomførte to relokaliseringer og fire utvidelser, 

mens åtte butikker ble bygget om og modernisert.  

 

Vokser mer enn markedet  

Europris vokste i 2020 mer enn markedet for øvrig, og kjeden hadde i 2020 en total vekst på 27,8 

%, mot markedets 4,0% (Kvarud), og en sammenliknbar vekst på 26,7%, mot markedets 3,6% 

(Kvarud). Europris har slått markedet hvert eneste år de siste 15 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 

Anne Hilde Tjora, telefon 91878918, epost Tjoann@europris.no . Informasjon er også 

tilgjengelig på våre internettsider www.europris.no . 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.europris.no/


 

 

 
 

Billedtekst: 

Oppbyggingsgjengen på Europris Jåttå har hatt travle dager før åpningen tirsdag. Fra 

venstre ser vi Evy Ann P. Birkedal, butikksjef Anne Hilde Tjora, Kristian Risheim 

Kristiansen, Rannveig Hviding, Trym Andersen Haukenes, Janne Bjelland og Anne Siri 

Larsen. 

 

 

 



 

 

 
 

 

Forrige mandag møtte dette tomme lokalet Anne Hilde Tjora som torsdag inviterer til 

åpning av Europris-butikk 269 i Stadionparken på Jåttå. 

 


