
 

 

 Europris, Vinterbro 

bygger om, «snur» 

butikken, får mer 

plass og større utvalg  
 

Øker med 250 kvadratmeter, blir åpnere, mer 

oversiktlig og nytt på lek, verktøy og rengjøring 

 
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. 

 
Stor dag for Europris på Vinterbro tirsdag 22. november. Da gjenåpner butikken etter full 

ombygging og økning med 250 kvadratmeter til nærmere 1500. Ombyggingen og fornyelsen 

gjør butikken enda mer åpen og oversiktlig, og lettere å finne fram i. -Vi har snudd 

kunderetningen og har fått en helt ny butikk med det siste av det siste, sier vikarierende 

butikksjef Lene Hvistendahl Eriksen. Tirsdag inviterer hun til stor åpningsfest med kaffe, 

marsipankake, julesmultringer, rød løper og masse gode tilbud. -Dessuten områdets flotteste 

temaavdeling med fullt julefokus og enda mer å velge i. 

 

- Med denne oppgraderingen er vi godt skodd til å fortsette den spennende utviklingen for 

Europris i en butikk smekkfullt av produkter, fastslår Lene Hvistendahl Eriksen. – Vi har holdt 

stengt siden 7. november. Nå merker vi at kundene er sultne på at vi skal åpne igjen. De gleder 

seg og er veldig positive. Vi har godt med kunder, og nå kommer de til en butikk som er klarere 

inndelt i såkalte shops in shop. Nye konsept for lek, verktøy og rengjøring, vil også bidra positivt 

til handleopplevelsen. Den nye tema- og sesongavdelingen venter vi oss mye av. Akkurat nå er 

det jul på alle kvadratmeterne, men utover våren og sommeren vil vi her inne i butikken få langt 

mer plass til hagegrupper og andre store varer. 

 

Opptatt av kundeservice – og utseende 

-Høyt varetrykk – og rett vare til rett pris, er en rettesnor for oss når vi skal leve opp til Europris-

slagordet «Mer til overs», understreker vikarierende butikksjef Lene. Hun er med de 11 

medarbeiderne særlig opptatt av kundeservice. 

- Vi har et kjempegodt miljø, og et veldig godt team. Nå når vi har fått en ny butikk å «kose» oss 

med, skal det bli enda bedre, sier Lene Hvistendahl Eriksen. Hun kom selv til Europris, Stokke i 



 

 

mai 2018 som assisterende butikksjef. Etter tre-fire måneder var hun vikarierende butikksjef i to 

og et halvt år før hun i fjor kom til Vinterbro som assisterende butikksjef. Og nå er hun igjen 

butikksjef-vikar.  

-Mye skjer på Vinterbro og i nærområdene med stor utvikling og tilvekst av mennesker og 

boliger. Dette er positivt både for oss og for de andre forretningene her. Vi har også løftet oss 

fasademessig. Vi har ikke bare løftet oss på innsiden, men også på utsiden. Det har også naboen 

vår, Bohus. Det er viktig at vi ser bra ut også.    

 

Mange gode åpningstilbud – og Black Week 

Tirsdag blir det mange gode åpningstilbud. Tirsdag til torsdag er det Lano-kupp med fire for 

femti. OMO 4,5 kilo for 100 kroner. Stor pose Twist til 59,90. 40 prosent avslag på alt av 

smartstore oppbevaringsbokser. Brett med 24 bokser Monster energidrikk, 199 pluss pant. Fredag 

er det  Black Friday-tilbud på bålpanne, 599 kroner – 700 kroner under vanlig pris. 

-Europris har vært gjennom en fantastisk lavprisreise fra starten i Stavanger for 30 år siden, og 

både kunder og medarbeidere også her på Vinterbro er velkomne til å være med på den videre 

ferden! 

 

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 

vikarierendebutikksjef Lene Eriksen, telefon 90 73 78 15, epost Lene.Eriksen@Europris.no. 

Informasjon er også tilgjengelig på våre internettsider www.europris.no .  

 

 

 

 

 



 

 

 
 
Billedtekst:  

 

Glade Europris-«nisser» klare til julehandel og gjenåpning av Vinterbro-butikken 

tirsdag. Fra venstre: Einar Foyn, Suleman Adam, Mona E. Andresen, Alexander 

Ramsfjell, vikarierende butikksjef Lene Hvistendahl Eriksen og Ole Martin Gundersen. 

Kim Hausager, Lene Fiskvik Hausager, Lisell Jeanett Haugerøy, Janne Dyrdahl og June 

Hansen, var ikke tilstede da bildet ble tatt. 

 

 
  
 

 


