
 

 

 Europris-butikk 277 

åpner i Froland 

tirsdag 31. januar 
Inviterer til kaffe, marsipankake, trekning 

av gavekort og mange gode åpningstilbud 
 

Europris er en butikkjede i sterk vekst med 277 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. 

 
Tirsdag 31. januar klokken 09.00, åpner Europris-butikk nummer 277 i den 

landsomfattende lavpris-kjeden. Butikken i Bjørumsvegen 2A i Froland er på 1200 

kvadratmeter. Den har alt det nyeste av det nye i innredning, konsepter og utstyr. Tirsdag 

blir det kaffe, marsipankake, trekning av gavekort og mange gode åpningstilbud. Og «Mer 

til overs», som det heter i Europris-slagordet. 

 

-Jeg tror alle i Froland gleder seg til åpningen tirsdag, og det gjør jeg også, sier nybakt butikksjef 

Renate Andersen. Hun har vært 22 år i Europris, og har virkelig gått gradene. Renate begynte i 

Europris i Arendal for 22 år siden. Så flyttet hun til Stoa-butikken som assisterende butikksjef da 

den åpnet. De siste tre årene har hun hatt samme stilling i Europris, Grimstad.  Endelig er hun 

kommet «hjem», for nettopp Froland er hjemme for Frolendingen Renate. – Vi har fått bare gode 

tilbakemeldinger fra dem som har tittet innom. Fra tirsdag er ALLE velkomne til å komme innom 

og se hva dette er blitt til. Butikken er svært åpen og tilgjengelig for kundene, og vi får vist fram 

varene på best mulig måte. Vi er kjempestolte, og det skal innrømmes at jeg synes den nye 

butikken ser veldig flott ut 

 

Masse varer – gode åpningstilbud 

Er 10-tall trailere fullastet med paller og varer er levert til det nye, frittstående bygget i 

Blakstadheia.  

-Europris-kundene vil møte et varehus smekkfullt av produkter. Høyt varetrykk – og rett vare til 

rett pris, er det vi satser på, understreker butikksjefen. De nyeste Europris-konseptene Fikse Selv, 

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 bygd opp med egne shops in shop, hvor 

varegruppene er klart inndelt etter kategorier. 

Fra tirsdag blir det ekstra fokus på de mange åpningstilbudene. De inneholder alt fra kaffe og 

spylevæske, til mye mer. Friele-kaffe, Lambi toalettpapir og tørkeruller, Sørlandschips, Twist, 

fem Freia store sjokoladeplater til 100 kroner, tre liter spylevæske til 20 kroner, bålpanne og mye 

mer. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Alltid en sesong 

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 som kundene er opptatt av, sier Renate Andersen. – 

Her i Europris skjer det noe hele tida – og det er moro når det skjer noe. Det er utrolig fint å se 

hva som har skjedd med Europris i løpet av disse åra. Ikke minst er det blitt mye lettere å drive 

butikken lokalt. Alt er så godt tilrettelagt og satt i system. Dette merker kundene også og viser at 

de setter pris på oss og kommer stadig tilbake for en ny handel. Det meste går i forbruksvarer, og 

ofte litt godteri. For egen del håper jeg også kundene i Froland finner seg til rette med oss, og at  

det skjer også for meg når jeg nå har rykket opp til å bli butikksjef. Det gir nye utfordringer og 

enda større ansvar, uten at jeg skremmes av det. Som leder for åtte medarbeidere er det viktig å 

være på forskudd og involvere alle ansatte. Jeg kan ikke drive dette aleine. I tillegg til 

medarbeiderne her i Froland, har jeg distriktssjefen, Thor Evensen, bare en telefonsamtale unna, 

og det er betryggende, sier  Renate Andersen. 

 

Godt posisjonert 

Med butikker både i Froland, Krøgenes og på Stoa, er vi i Europris godt posisjonert mot 

etableringen av Morrow batterifabrikk og forventet befolkningsvekst de nærmeste årene, sier 

distriktssjef for Agder, Thor Evensen. -Frolandbutikken blir den tjuende i Agder, og  selv om vi 

allerede er lokalisert i alle de store byene og bo-områdene i Agder, er vi alltid på jakt etter gode 

lokaliseringer av nye butikker. 

-Vi mønstrer et solid lag med dyktige butikksjefer som har lang fartstid i Europris. De kjenner 

kundene og lokalmarkedet svært godt, understreker Thor Evensen. 

 

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 Renate 

Andersen, telefon 90 18 14 50, epost Renate.Andersen@europris.no. Informasjon er også 

tilgjengelig på våre internettsider www.europris.no .  

 

 



 

 

 
 

 

Billedtekst: 

 

Europris-medarbeidere klare for offisiell åpning i Froland tirsdag. På bildet fra venstre: 

Nina Kjempekjenn, Sunniva Egeberg Berntsen, Ragnhild Sveinungsen, butikksjef Linn 

Renate Andersen, Kari Anne Gjømle og Sindre Flå-losoa.  

 



 

 

 


