
 

 

 Europris feirer 30 år 

og åpner butikk 275 

på Ensjø tirsdag  
Over 300 søkere til 12 jobber i det nyeste av 

Oslos 11 Europris lavprisvarehus  
 

Europris er en butikkjede i sterk vekst med 275 lavprisvarehus over hele landet. 

GalgebergForretningene 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 på det som er blitt Europris-kjeden 

med 275 butikker over hele landet. Butikk nummer 275 åpner tirsdag 13. september i de 

tidligere Kiwi-lokalene på Ensjø i Oslo. Den nye butikken er på litt under 1100 

kvadratmeter, og blir som den nyeste i kjeden også den mest moderne. Tirsdag blir det 

kjempemange knallgode åpningstilbud, pluss kaffe, kaker rød løper og snorklipping – og 

ballonger i lange baner. Smågodt til 8,90 lar seg også høre.  

 

-Jeg gleder meg veldig til å komme i gang tirsdag, sier butikksjefen Adrian Akgun. -Vi har fått en  

kjempegod beliggenhet i et Oslo-område i rivende utvikling, og med fin størrelse på 

parkeringsplassen. Vi satser på å bli lokalbutikken i området, og selv om mange vil gå eller sykle, 

er det også mange som vil komme med bil. Og vi lover å ta i mot alle med et glimt i øyet. Service 

og god kundebehandling er viktig for oss, sier Adrian Akgun. Han kommer nå senest fra Europris 

på Mortensrud, og har før dette bred og solid butikkbakgrunn med mange års erfaring som daglig 
leder og varehussjef i både ICA og Coop. 

 

Seher – distriktssjef for 23 butikker 

-Adrian har virkelig vist hva han er god for. Han bidrar veldig med en smittende og positiv 

holdning, og evne til å utvikle medarbeiderne og få dem med seg, sier Seher Kalayci, distriktssjef 

for Europris i Stor-Oslo. Hun har ansvar for 23 butikker, og ble selv kåret til «Årets Butikksjef» 

for noen år siden da hun ledet Europris på Vollebekk. 

- Jeg savner butikk, sier distriktssjefen. Hun er selv oppvokst på Galgeberg med skolegang på 

Vålerenga. Sammen med butikksjefen og hans 11 medarbeidere - valgt ut blant nesten 300 søkere 

- inviterer de til stor åpningsfest tirsdag.  

 

Flott butikk – mange åpningstilbud 

– Vi ønsker alle velkommen til en flott butikk med mange gode åpningstilbud og en hyggelig 

handel, sier Adrian Akgun. -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». De nyeste konseptene Handyman, Lekeplassen og Ren Glede er også på plass til nytte for 

både den som skal fikse selv, den lekne, og for den som skal holde hus og hjem rent. 

 

Av de mange åpningstilbudene, er det masse å velge blant. Særlig verdt å merke seg er bålpanne 

til 599 kroner, smågodt til 8,90 for hektoen, tre poser Kims potetchips for 50 kroner, Palmolive 

dusjsåpe 500 milliliter til 20 kroner, 200 gram Nescafe Gold 50 kroner, 500 gram Løfbergs kaffe, 

tre for 100 kroner, Umbro fem-pakning boxer shorts 100 kroner, Fem store Nidar sjokoladeplater 

100 kroner, Lambi toalettpapir 24 ruller 100 kroner, Lambi Tørkerull 100 kroner for en sekk, halv 

liter pumpesåpe 10 kroner, en del leker og mange andre gode tilbud er det også. 

 

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, sier Adrian Akgun.   -Her 

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

Butikksjefen synes plasseringen er fin.. 

-Her ligger vi godt synlig midt i Ensjøbyen. Bedre blir det ikke.  

 

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 Adrian 

Akgun, telefon 95961412, epost Akgcun@europris.no. Informasjon er også tilgjengelig på 

våre internettsider www.europris.no .  

 



 

 

 
 

Billedtekst: 

Europris-medarbeidere klare for åpning på Ensjø tirsdag. Fra venstre: 

Emilie Karlsen, Ethem Arikan, Arnis Gashi, assisterende strende butikksjef Kasem 

Aljandali, butikksjef Adrian Akgün og distriktssjef Seher Kalayci. 

 

 



 

 

 
 

Klare for å åpne Europris på Ensjø, butikksjef Adrian Akgün (til venstre) og 

distriktssjef Seher Kalayci. 

 

 

 
 

 


