
 

 

 Europris feirer 30 år 

og åpner butikk 272 i 

Lagunen tirsdag  
Slår på stortromma med kjempemange 

knallgode åpningstilbud   
 

Europris er en butikkjede i sterk vekst med 272 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 markerer i hele år 30-års-jubileet for starten av det som er blitt Europris-kjeden 

med 272 butikker over hele landet. Butikk nummer 272 åpner tirsdag 24. mai i Lagunen i 

Bergen. Den nye butikken er på 1355 kvadratmeter, og blir som den nyeste i kjeden også 

den mest moderne. Tirsdag blir det kjempemange knallgode åpningstilbud, pluss kaffe, 

kaker og snorklipping. 

 

-Denne butikken gir oss fantastiske muligheter, sier butikksjef Stian Kristoffersen. Han er glad for 

at planene om den nye butikken nå er realisert, og at byggeprosessen har gått veldig bra – Vi 

gleder oss som små barn til å komme i gang og åpne butikken, smiler han. -Det gjør forhåpentlig 

også kundene, for kundegrunnlaget her i Lagunen er stort. Kundene vil møte 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». 

 

Leker også – og tilbud   

Butikken i Lagunen blir en av de første i Europris med en utvidet leketøysavdeling. Etter at 

Europris overtok Lekekassen blir det satset mer på leker i alle butikkene, og Lagunen er av de 

aller første som kan tilby dette utvidede tilbudet. Åpningsdagen blir det masse knallgode og flotte 

tilbud, og penger å spare også på andre varer. 

 

En modulsofa til normalt 5999, går nå for 2500. Sofagruppen Bolero med 9999 som normalpris, 

selges nå for 4000 kroner. Samtidig er det spesialpris på smågodt, og kjempegode priser også på 

alt av det andre du kan finne i vareutvalget. 

 

Viktig sesong-avdeling 

Alle Europris-butikkene er bygd opp med flere shops in shop – avdelinger med fokus på hver sine 

varegrupper. Verktøy, leker, rengjøring, dyrefor og utstyr, for å nevne noen. Dessuten er Europris 

kjent for å følge sesongene, og alltid ha varer som passer til den sesongen vi er inne i. 

-En egen sesong-avdeling er viktig for oss for å fokusere på sesongene. Her skifter vareutvalget i 

takt med hva kundene er opptatt av til de ulike årstider og sesonger. 



 

 

-Dette er noe av det som gjør det ekstra spennende å jobbe i Europris, sier Stian Kristoffersen. 

Han har vært i Europris siden 2008 og vet hva han snakker om. -Ingen dag er lik, og alltid kan vi 

se frem mot nye sesonger, fremholder sjefen for de i alt 14 medarbeiderne, som alle gleder seg til 

en sprudlende og fin åpningsfest tirsdag. 

 

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 Stian 

Kristoffersen, telefon 98411081, epost Stian.Kristoffersen@europris.no. Informasjon er også 

tilgjengelig på våre internettsider www.europris.no .  

 

 
Billedtekst:  

Europris-medarbeidere klare for åpning av ny butikk i Lagunen tirsdag. Fra venstre: 

Ibrahim Awes, Marius Williams, butikksjef Stian Kristoffersen, Anne Sofie Romslo, 

Silje Hamre, Kristin Hoff Skurtveit, Charlotte Vedvik og Robin Exelby.  


