
 

 

  

Europris Alta ble 

Årets Franchise-

butikk og feiret 30 år 

med 1600 festgjester   
  

Jeanette Danielsen i Kjørbekk ved Skien, Årets 
Selger. Europris Lillesand Årets Butikk og 
Europris Austevoll Årets Nykommer. 
  
Europris er en butikkjede i sterk vekst med 274 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 er kjent for lave priser, men i 30-års-jubileumsfeiringen på Gardermoen 
lørdag, var store og høythengende priser i fokus. 1600 medarbeidere og andre gjester 
fra hele landet kunne nemlig være med og hylle vinnerne av Europris’ egne 
hederspriser for 2021. Alle landsdeler var med og toppet hver sine seierspaller. 
Kristoffer Sørland, med ansvar for butikkene fra Kyrkseterøra til Mo i Rana, ble Årets 
Distrikt, Jeanette Danielsen i Kjørbekk ved Skien, Årets Selger. Europris Lillesand 
Årets Butikk, Europris Austevoll Årets Nykommer og Europris Alta Årets Franchise-
butikk. Tom Vidar Rygh, Europris’ styreleder, og Jon Boye Borgersen, direktør for 
konsept, kategori og markedsføring, ble hedret med den høythengende æresprisen 
«Enda Mer Til Overs»-prisen. 
 

Leverer 100 prosent på konsept og kundeopplevelse 

-Det er viktig for Europris å ha dyktige, tilstedeværende og offensive franchisetakere som 

setter Lokalbutikken Europris på kartet, leverer 100% på konsept, og leverer topp 

kundeopplevelser, sa Finansdirektør Stina Charlene Byre, da hun overrakte prisen for Årets 

Franchisebutikk. - For å bli nominert må butikken ha levert en sterk utvikling i 2021.  

Det er også veldig viktig at våre franchisetakere både har vilje og evne, til å løpende investere 

slik at butikkene fremstår som topp moderne med siste oppdaterte konsepter. Det verdsettes 



 

 

også høyt av oss at franchisetaker engasjerer seg sterkt i lokalsamfunnet man opererer i, 

fremholdt Stina Charlene Byre. 

 
Startet i Stavanger 

Historien om Europris startet i mai 1992 da Wiggo Erichsen åpnet den første Europris- 

butikken i Støperigata i Stavanger. Butikken, som akkurat nå er under ombygging, er den 

første i kjeden som nå er vokst til snart 275 butikker over hele landet. I september åpner 

nemlig butikk 275 på Ensjø sentralt i området der det er kraftig boligbygging og hvor NRK 

har kjøpt tomt og skal etablere sitt nye hovedkvarter.  

 

Fantastisk reise med Terje Høili 

I år 2000 kjøpte «engrosgründeren» Terje Høili seg inn i Europris og tok selskapet med på en 

fantastisk reise hvor merkenavnet virkelig ble kjent for allmenheten. Gründerne solgte seg 

senere ut av selskapet, men følger fortsatt engasjert med. I juni 2015 ble Europris notert på 

Oslo Børs og en ny og spennende fase i Lavpriseventyret var i gang. I dag er Europris en av 

landets mest kjente kjeder. Nærmere 100% av alle nordmenn sier de kjenner til Europris. 

 

Fem nye butikker hvert år 

Europris-butikkene er lokalisert over hele landet, og selskapet forventer å vokse med 

gjennomsnittlig fem nye butikker hvert år. 89% av butikkene er egeneide av Europris, og de 

siste 11% er eid av franchisetakere. Europris er en hjørnesteinsbedrift i Fredrikstad, hvor  

hovedkontoret ligger. På selskapets store, nye sentrallager i Moss jobber 150 ansatte hver 

eneste dag med å ta imot ordrer, og motta og sende ut varer til butikkene. På hovedkontoret 

har over 100 ansatte som oppgave å gjøre hverdagen ute i butikk enklere og mer effektiv.  

 

Store kvanta - flest mulig direkte fra produsent 

Mer enn 86% av varene kommer fra egen grossist. Europris har fokus på å kjøpe flest mulig 

varer direkte fra produsent. Helst i store kvanta og gjerne sammen med internasjonale 

partnere. Det gjør at butikkene kan holde de lave prisene – og bakgrunnen for slagordet « Mer 

til overs». Ledelsen er brennende engasjert i at det skal bli enklere å drive en god Europris-

butikk, noe som også kommer kundene til gode.  

 

Mandag er alle medarbeiderne på plass igjen i sine respektive butikker, på lager, kontor og 

langs veien og på sjøen i et stort puslespill for å få alt til å klaffe. Inspirasjonen og gleden fra 

feiringen på Gardermoen, deles også med kundene, som gjennom hele året har opplevd masse 

gode jubileumstilbud. Og mer vil det sikkert bli.   

 

 

 

LITT FAKTA 
 

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. Informasjon er også 

tilgjengelig på våre internettsider www.europris.no . 

 

 
 



 

 

 
Billedtekst: 

Franchisetaker Gunnar Ottesen og temaet hans fra Europris Alta mottok prisen som Årets 

Franchisebutikk. Foto: Christian Kollerud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 


