
 

 

 Europris feirer 30 år 

med ombygd «Norges 

største» i Åsane 
Slår på stortromma med kjempemange 

gode jubileumstilbud og smågodt til 7,90  
 

Europris er en butikkjede i sterk vekst med 270 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. 35 

millioner kunder handlet i 2021 hos Europris til ekstremt lave priser og fikk mer til overs. 

Kjeden omsatte i 2021 for 8,6 milliarder kroner, har over 2700 medarbeidere og gikk på børs 

i juni 2015. Hovedkontor ligger i Fredrikstad og hovedlager i Moss. 

 
Europris i Åsane markerer denne uken 30-års-jubileet for starten av det som er blitt 

Europris-kjeden med 270 butikker over hele landet. Denne uken skal det feires med 

kjempemange gode jubileumstilbud i alle butikkene. Og i Åsane er det ekstra grunn til å 

feire. Torsdag 17. februar gjenåpnes nemlig butikken etter stor ombygging av denne Norges 

største Europris-butikk. 

 

-Vi er størst – i hvert fall etter omsetning, bedyrer butikksjefen Terje Sandnes. -Vi gjorde et byks 

omsetningsmessig i 2020, og vi satser på fortsatt vekst. Butikken er på totalt 3000 kvadratmeter 

med 2700 kvadratmeter salgsflate. I tillegg har vi sikret oss ekstra lagerplass for utlevering av 

plasskrevende varer som hagemøbler og annet i et nærliggende bygg. Vi er derfor godt skodd for 

å fortsette den spennende utviklingen i et varehus smekkfullt av produkter. Høyt varetrykk – og 

rett vare til rett pris, er en rettesnor for oss når vi skal leve opp til Europris-slagordet «Mer til 

overs». 

 

Handleopplevelsen blir større  

Terje Sandnes medgir at han har vært veldig spent på hvordan den nye butikken skulle bli. Ja, for 

det er på mange måter en helt ny butikk kundene møter ved åpningen torsdag.  

-Den er totalt bygget om. Vi får en endret kundestrøm. Flere vegger. Lysere. Enda bedre 

eksponering av varene. Det blir mer «shop in shop» hvor de enkelte varegruppene blir tydeligere 

adskilt. Handleopplevelsen blir også større. Vi har gjort en god del andre forandringer som vi 

mener skal bli til glede både for kundene og for oss som arbeider her. Nå får vi her i Åsane en 

butikk med alt det nyeste nye av interiør og innredninger i Europris-kjeden. Jeg synes det er blitt 

veldig bra, og gleder meg til å vise fram butikken til alle kundene, sier butikksjefen. Selv kom han 

til Europris i Åsane i 2014. Han har fått være med på den store veksten og utviklingen i Europris 

helt fra 2003.  

 

Slår på stortromma   

Torsdag står flere av de til sammen 25 medarbeiderne klare til å vise fram butikken i ny drakt – og 

det skal bli en trygg og fin åpning, lover butikksjefen. 



 

 

-Vi slår på stortromma med masse gode tilbud – både de sentrale jubileumstilbudene som alle 

butikkene har, og de lokale som vi har sikret oss til åpningen her i Åsane. Vi har hagemøbelsett til 

halv pris, og gode tilbud på kaffe, vaskemidler, spylevæske og mye annet. Ikke minst smågodt til 

7,90 for hektoen torsdag, fredag og lørdag.  

-Dessuten blir det rød løper og snorklipping klokken ni torsdag morgen. Solveig Konstanse 

Algrøy Hjørnevik kommer også og synger, spiller og lager god stemning. Et pluss i denne 

butikken er også et stort utvalg etniske matvarer. 12 frysedisker fra Iceland inneholder mye godt. 

Vi fører også spekepølser og spekemat, noe som er populært, og vi har en god lekeavdeling i rett 

prisgruppe. Tar vi med at det også er god og avgiftsfri parkering, skal det meste være nevnt, sier 

Terje Sandnes, som mest av alt er opptatt av at butikken skal være ren, pen og trivelig – og det er 

den blitt. 

 

Fire nye åpnet, fem flyttet i nye lokaler og elleve utvidelser eller moderniseringer  

Europris-kjeden åpnet i 2021 fire nye butikker, gjennomførte fem relokaliseringer og fem 

utvidelser, mens seks butikker ble bygget om og modernisert.  

 

Vokser mer enn markedet  

Etter den eventyrlige veksten i 2020 hvor totalveksten ble 27,8%, hadde kjeden i 2021 en 

vekst på 2,2%. I samme periode hadde butikkhandel innen bredt vareutvalg en tilbakegang på 

0,6% (SSB tall fra Virke). Europris har hatt vekst hvert eneste år de siste 29 årene. Den årlige 

kunde- og markedsundersøkelsen viser at kundene er fornøyde og Europris har hatt fremgang 

på viktige parametere som pris persepsjon, kampanjer, produkt kvalitet, kundeopplevelse og 

service. Europris vil fortsette å oppgradere både butikker og kategorier, samt relokalisere og 

åpne nye butikker for å fortsette å tilfredsstille kundene i årene som kommer.  

 
For ytterligere informasjon kontakt Jon Boye Borgersen – Direktør Konsept, kategori og 

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

Sandnes, telefon 95054329, epost Terje.Sandnes@europris.no. Informasjon er også 

tilgjengelig på våre internettsider www.europris.no .  

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Billedtekst:  

Noen av oss i Team Åsane klare for gjenåpning av Europris-butikken i Liamyrane 8. 

Fra venstre: Jarle Klausen, Gøran Fredriksen, Alexandra Bendiksen, Mohammed 

Duale, Ingebjørg Sandnes, Cassandra Fredriksen, Emma Aksnes, Maral Ajamian, 

Andreas Vindenes og butikksjefenTerje Sandnes. 

 
  

 
 
 

 


