
 

 

 Europris 30-års-

jubilerer og Nittedal 

får den 276. butikken  
Offisiell åpning torsdag med full julestart  
 

Europris er en butikkjede i sterk vekst med 276 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 på det som er blitt Europris-kjeden 

med 276 butikker over hele landet. Butikk nummer 275 åpnet nylig på Ensjø i Oslo, like ved 

der NRK skal få sitt nye hovedkvarter. Nå er turen kommet til Nittedal og butikk nummer 

276 som åpner i Bjertnestangen 9 torsdag 3.november klokken 09.00. Snakk om flott 

jubileums- og julepresang på en og samme dag. Og kundene kan glede seg. Det mener 

ihvertfall butikksjefen Kjetil Hansen og hans ni service-innstilte medarbeidere. 

 

-Jeg tror kundene gleder seg til den offisielle åpningen torsdag, og det gjør jeg også, sier 

butikksjef Kjetil Hansen. -Her blir det konkurranser, giveaways, skattejakt, rød løper, 

snorklipping og masse gode tilbud. Dessuten en fullblods julebutikk fra første dag. 

 

Flott butikk – mange åpningstilbud 

Butikken i Nittedal har en salgsflate på 1198 kvadratmeter, og blir akkurat nå også den mest 

moderne.  

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

sier butikksjefen. Smågodt 8,90, Airfryer til 659, Lambi 99,90, OMO 99,90, Pepsi Max 20 pk. 

99,00 og massevis av andre varer. -Kundene vil møte et varehus smekkfullt av produkter. Høyt 

varetrykk – og rett vare til rett pris. 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. Butikken er oversiktlig med egne shops in shop, hvor varegruppene er klart 

inndelt etter kategorier.  

 

Viktig med sesonger 

Alle Europris-butikkene er kjent for å følge sesongene, og alltid ha varer som passer til den 

sesongen vi er inne i. 

-Det er viktig for oss å fokusere på sesongene, og akkurat nå er vi i full gang med jula, sier Kjetil 

Hansen. Tredje november er det julestart i alle Europris-butikkene over hele landet. Sammen med 

medarbeiderne og alle kundene står han klar til å pakke opp og vise fram hva Nittedal har fått til 

jul og som 30-års jubileumspresang: En ny butikk med alt det nyeste av det nye, fremholder 

butikksjefen som har vært i Europris siden 2010. Først i Hønefoss til 2014, så på Furuset fra 2014 



 

 

til 2016. Så fikk han gleden av å åpne og bygge opp butikken på Jevnaker, og han gleder seg til 

den samme prosessen her i Nittedal. 

-Det er spennende å åpne fra null og fortsette arbeidet med å bygge opp både butikken, 

medarbeiderne og kundene. Det er utrolig viktig at vi blir et lag som spiller sammen og dette er 

vel noe av det som kjennetegner Europris: Et utrolig godt samarbeid i alle ledd fra den minste 

butikk til Hovedkontoret i Fredrikstad, og alt det som ligger mellom der, 

 

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 Kjetil 

Hansen, telefon 95521666, epost Hansve@europris.no. Informasjon er også tilgjengelig på 

våre internettsider www.europris.no .  

 

 



 

 

 
 

Europris-medarbeidere klare for offisiell åpning i Nittedal torsdag. Fra venstre 

butikksjef Kjetil Hansen, Sara Victoria Oppedal, Emilie Danielsen, Hristijan Vujicic, 

Vilde Johanne Olaussen, Cat Tien Tran Nguyen, Sofia Milasa, Tamiru Lyasu Cherenet. 

Marie Rekdal Wold Var ikke tilstede da bildet ble tatt 

 

 
  

 

 

 

 

 
 


