
 

 

 

Europris Grimstad 

kjappere enn planen 

-åpnet igjen lørdag  
Butikken økt med nesten 400 kvadratmeter 

og større vareutvalg og Iceland frysevarer  

 
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. 

 

 

Lørdag ble en stor dag for Europris-kundene i Grimstad. Da åpnet butikken igjen etter 

omfattende ombygging og utvidelse fra 1200 til hele 1560 kvadratmeter. Dermed er 

butikken blitt av de aller største i Europris-kjeden, og med enda flere varer. Dessuten er 

butikken en av de utvalgte som får føre frysevarer fra Iceland.    

 

-Og dette er ikke en hvilken som helst butikk, fastslår butikksjefen Susanne Storemyr. Hun er 

en virkelig Europris-veteran etter 18 år i veksling mellom Lillesand og Grimstad. Både som 

butikksjef og franchisetager. 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! 

 

Alkoholfri sjampanje, kaker, rød løper, antibac og mange gode tilbud 

Sissel Storemyr var spent på åpningen, og gledet seg veldig til å komme i gang. Der var lang 

kø utenfor lenge før butikken åpnet. Da var også rød løper, alkoholfri sjampanje, kaker og 

antibac gjort klart. 

 

-Ja, dette gikk over all forventning, sier Susanne Storemyr dagen derpå. Kundene sviktet ikke, 

og tok godt for seg av åpningstilbudene på kaffe til 20 kroner, bålpanne, oppblåsbar kajakk, 

Lambi toalettpapir, Hugo Boss deo, OMO, snacks og smågodt med flere nye smaker og hele 

140 varianter. Et loungesett rl 2400 kroner, nedsatt fra 5000 kroner, lot seg også høre. 

 

 

I tillegg komme hele det brede utvalget av flere hundrede Europris-varer. 

 

»Alle var innom Europris i sommer» 



 

 

-I sommer da nesten hele Norge ferierte på Sørlandet, fikk vi følelsen av at alle var innom oss 

i Europris, sier Susanne Storemyr.  -Vi har et godt arbeidsmiljø, greie kunder og solide 

resultater, med en omsetning på mer enn 40 millioner i 2019. I tillegg til de fastboende i 

Grimstad og feriefolket, har vi jo også et godt studentmiljø i byen. Når noen studenter har 

kjøpt et produkt, kommer det gjerne mange flere og skal kjøpe det samme. Dessuten går det jo 

mye i smågodt og godsaker, sier Susanne, som sammen med de 12 medarbeiderne sine nå kan 

brette opp ermene og ta fatt på en ny, viktig epoke for arbeidsplassen hun trives så godt på. 

   
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 

Susanne Storemyr, telefon 91319273, epost Susanne.Storyr@europris.no . Informasjon 

er også tilgjengelig på våre internettsider www.europris.no . 

 
Billedtekst: Foran fra venstre: Tonje Evensen og Edel Synnøve Pedersen.I midten: 

Masoma Josefsen og Samhar Al-Shater. Bak fra venstre: Siw Amalie Aagre, Linn 

Renate Andersen, Susanne Storemyr, Britt Thingsbek, Linda Hansen, Zakkarye Sharif, 

Ruth Iren Langhelle.  

http://www.europris.no/


 

 



 

 

 

Billedtekst: Full fart på åpningsdagen i den nyåpnede Europrisbutikken i Grimstad. 

 


