
 

 

Europris Dikeveien 

bygd om og 

modernisert med de  

nyeste konsepter  

-Dette blir Europris på sitt aller beste, sier 

butikksjefen Elinor Ruud Jørgensen  
 

Europris er en butikkjede i sterk vekst med 271 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-butikken i Dikeveien er tirsdag 3. mai klokken 09.00 klar for gjenåpning etter en 

omfattende fornyelse og oppdatering. Nyeste konseptstandard for landets 271 Europris-

butikker er tatt i bruk. Tirsdag blir det offisiell åpning med både snorklipping, kaker og det 

som ellers hører til.  

 

-Det er ni år siden denne butikken ble bygd om, og nå gleder vi oss til å presentere denne den 

mest moderne av alle Europris-butikkene, sier Rino Segerblad, distriktssjef for 22 Europris-

butikker fra Vinterbro, Ski og Enebakk i nord til Halden i sør.  

 

Europris på sitt aller beste 

Elinor Ruud Jørgensen er butikksjef i Europris i Dikeveien med i alt 19 års fartstid fra Eidsvoll, 

Årnes og Fredrikstad. Tirsdag kan hun og hennes 12 medarbeidere presentere en «ny» butikk på 

ikke mindre enn 1685 kvadratmeter. 

-Mange har vært nysgjerrige og lurt på hvordan dette skal bli, og jeg kan forsikre kundene om at 

dette blir Europris på sitt aller beste, sier hun. -Ombyggingen og fornyelsen gjør butikken enda 

mer åpen enn før, og lettere å finne fram i, sier hun. -Kundene vil nå lettere finne de varene de 

trenger. Vi har fått en helt ny butikk med det siste av det siste, der også noe blir gjenbrukt.  Jeg 

synes for egen del butikken blir veldig fin, og tror kundene er enige i det.  

 

-Med denne oppgraderingen er vi godt skodd til å fortsette den spennende utviklingen for 30-

åringen Europris i et varehus smekkfullt av produkter, supplerer Rino Segerblad. - Høyt varetrykk 

– og rett vare til rett pris.  

 

 



 

 

Kaffe, kaker, og gode åpningstilbud   

Tirsdag blir det både kaffe, kaker og gode åpningstilbud. Kaffe, sjokolade, vaskemidler, 

toalettpapir og mye annet – inkludert en hagegruppe, selges til sterkt reduserte priser. 

-Det er bare å glede seg, forsikrer både Elinor og Rino, som er like spente som kundene.  

 

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 Elinor 

Ruud Jørgensen, telefon 95 78 97 75, epost EP209@europris.no. Informasjon er også 

tilgjengelig på våre internettsider www.europris.no . 

 

 

 
Europris-medarbeidere i Dikeveien klar til gjenåpning. Bak fra venstre: Butikksjef Elinor 

Jørgensen, assisterende butikksjef Christine Strand, Latafat Safa, Lisbeth Laabak, 

Razije Osmani, Yvonne Arlo-Schønemann, Elisa Bitsieva og Heidi Håkonsen. Foran fra 

venstre: Anders Malm, Kasper Jul Andreassen, Jarle Pedersen og Hanna Banyameen. 


