
 

 

 Europris-utvidelse på 

Kirkeby tjuvstarter 

både åpning og påske           

Selger mest av vaskeartikler, toalettpapir og «alt mulig» 
 

Europris er en butikkjede i sterk vekst med 271 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-butikken i Ringveien 11 på Kirkeby i Gjøvik fornyes og utvides fra 1300 til 1420 

kvadratmeter. Tirsdag 22. mars klokken 09.00 blir det storfin gjenåpning med rød løper og 

alt som hører til. Dessuten blir det ekstra mange gode tilbud åpningsdagene. Og 

åpningsdagene er et vidt begrep. Siden ombyggingen og utvidelsen gikk så smertefritt og 

raskere enn planlagt, slapp de første kundene inn i butikken allerede fredag. Etter denne 

tjuvstarten, er det vel ikke så rart at også påsken allerede er kommet til Kirkeby. Butikken 

er fylt av alt som hører påsken til – inkludert kyllinger, egg og godterier. Tirsdag er fortsatt 

den offisielle åpningsdagen. 

 

-Det vi normalt selger mest av er «alt mulig», sier butikksjefen Rigmor Sæther og supplerer: -Mye 

smågodt, dagligvarer, snacks og sjokolade. Mye vaskemidler og toalettpapir, fuglemat, dyremat 

og plastkasser til oppbevaring. 

  

Område for sesongvarer 

Nylig ble 30-års-jubileet feiret for starten av det som er blitt Europris-kjeden. Nå med 271 

butikker over hele landet. På Kirkeby er det ekstra grunn til å feire etter utvidelsen og 

ombyggingen.  

-Butikken er nå fornyet, utvidet og oppgradert til de nyeste standardene i Europris-systemet, sier 

butikksjefen. – Det tidligere lageret er innlemmet i butikken, og gir oss bedre plass og dessuten 

eget område innerst i butikken til sesongvarer, som nå når vi er på full fart inn i påsken.  

 

Lettere for kunden å orientere seg  

Den nye butikken er blitt mer oversiktlig og lettere å orientere seg i. Det blir mer «shop in shop» 

hvor de enkelte varegruppene blir tydeligere adskilt. -Vi får vist fram varene på en bedre måte, og 

handleopplevelsen blir også større, sier Rigmor Sæther. Selv kom hun til Europris på Kirkeby som 

butikksjef allerede til åpningen i 2013. Da kom hun fra Coop etter 30 år i butikker spredt over 

hele området.  

 

 

 



 

 

Alle gleder seg 

Vi har svært mange faste kunder, og vi har villige og flinke folk som jobber her, fastslår 

butikksjefen. – Dette blir helt suverent, sier hun og gleder seg sammen med åtte medarbeidere og 

kundene til at det blir full fart igjen.   

Ja, kundene er utålmodige, og stadig oftere har vi hatt kunder som har vært innom og lurt på 

om vi ikke skal åpne snart. Fredag og lørdag fikk vi bekreftet at kundene liker seg godt i 

denne på alle måter nye butikken. 

-  
Smågodt til 8,90 – og flere tilbud 

Tirsdag åpner butikken igjen og er full av gode åpningstilbud: OMO til 99,90, spylevæske, 

bålpanne til 599, solsikkefrø – tre for 100 kroner, 12 pakk solo og 12 pakk Pepsi Max til 69,90 og 

smågodt til 8,90, for å nevne noe. 

 

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 

Rigmor Sæther, telefon 97 63 22 93, epost Rigmor.Saether@europris.no. Informasjon er 

også tilgjengelig på våre internettsider www.europris.no .  

 

 



 

 

 
 

God stemning med både kyllinger, egg og snacks for Europris-medarbeiderne som er 

klare for gjenåpning av butikken på Kirkeby. Fra venstre butikksjef Rigmor Sæther, 

Anne Berit Bjerklien, Beathe Sofie Gundersen og Thorgund Støvind. 
 
 
 
 



 

 

 


