
 

 

 

Utvalgt kunde klipper snoren når 

Europris åpner ny butikk på 

Jevnaker torsdag  

 
Voldsomt stor facebook-interesse for 

butikken på Bergermoen  
 

Europris er en butikkjede i sterk vekst med 233 lavprisvarehus over hele landet. Forretningene 

selger alt fra dagligvarer til jernvarer, gaveartikler, pyntegjenstander, kjøkkenutstyr, tekstiler, 

garn, leker og mye annet. Over 27 millioner kunder handlet i 2015 hos Europris til ekstremt 

lave priser og fikk mer til overs. Kjeden omsatte i 2015 for 5,1 milliarder kroner, har over 

2200 medarbeidere og gikk på børs i juni 2015. Både sentrallager og hovedkontor ligger i 

Fredrikstad. 

 

Torsdag klokka 09.00 blir det stor stas og snorklipping når Europris åpner ny butikk på 

Bergermoen i Jevnaker. Og det er ikke «hvem som helst» som åpner denne butikken. 

Eller kanskje det nettopp er «hvem sin helst» som får det ærefulle oppdrag å klippe 

snoren og erklære den nye butikken for åpnet? Butikksjefen, Svein Kjetil Hansen, har 

nemlig plukket ut en kunde fra butikkens facebook-side til å klippe snoren og erklære 

den nye butikken for åpnet. 

 

-Vi har opplevd på facebook-siden vår at det er veldig stor interesse for den nye butikken, og 

voldsomt mange er engasjert, sier butikksjefen Svein Kjetil Hansen. -Jeg gleder meg til å vise 

frem den nye forretningen, og jeg er overbevist om at den vil bli svært godt mottatt her på 

Jevnaker.  

 

Åpningsfest og mange gode tilbud 

Tirsdag inviterer butikksjef Hansen og hans 10 medarbeidere til åpningsfest med kaffe, kaker, 

rød løper, gratis is til barna og masse gode tilbud i den 1370 kvadratmeter store butikken.  

 

- Vi trekker også ut blant de første 100 kundene en vinner av en St. Tropez hagegruppe. 

I tillegg kommer mange andre gode åpningstilbud der kundene vil møte en Europris-

butikk de knapt noen gang har sett maken til. 

 

Butikksjefen kommer «hjem» 

Butikken ligger i det gamle Norema-bygget, og nærmeste naboer er Gausdal Landhandleri og 

Martinsen Lagerutsalg. Svein Kjetil Hansen selv bor på Jevnaker og kommer nå senest fra 

stillingen som butikksjef på Furuset i Oslo. Han har hatt samme stilling også på Hønefoss, før 

han nå får en spennende oppgave i sine egne hjemtrakter.   

 

51 moderniseringer, 9 nye åpnet og 7 flyttet i nye lokaler 

Europris-kjeden åpnet i 2015 9 nye butikker, gjennomførte 7 relokaliseringer mens 51 

butikker ble bygget om og modernisert.  



 

 

 

- Dette er det største omfanget av moderniseringer og oppgraderinger i Europris sin 

historie, fremholder administrerende direktør Pål Wibe i Europris. – Den høye takten 

opprettholdes i 2016 med minst 10 nye forretninger, flere ombygginger og mange 

relokaliseringer. Vi er veldig trygge på at kundene etter hvert i stadig økende grad vil 

merke denne forandringen av Europris- konseptet! 

-  

 

Vokser mer enn markedet 

Også i 2015 har Europris vokst betydelig mer enn markedet for øvrig, og kjeden hadde ved 

utgangen av 2015 en totalvekst på 8,4 % og en sammenliknbar vekst på 5,4%. 

Lavprissegmentet som Europris er en del av, har tatt markedsandeler hvert eneste år i Norge 

de siste 16 årene det har vært ført statistikk på dette.  

  

- Europris har slått markedet hvert eneste år de siste 10 årene, og ut fra de positive 

tilbakemeldingene kundene gir oss på våre moderniserte butikker, er det ingen grunn 

til at den trenden ikke skal fortsette, sier en smilende Europris sjef, Pål Wibe. 

  

 Europris er en del av det segmentet som tar markedsandeler, og Europris moderniserer 

butikkene og oppgraderer varene i et tempo uten sidestykke i selskapets historie.  

 

- Tilbakemeldingene fra kunder er positive og er en av årsakene til at selskapet år ut og år inn 

tar markedsandeler, fastslår Pål Wibe. 

  

Europris-butikken på Bergermoen i Jevnaker er bygget i tråd med det nye Europris-

konseptet hvor butikker over hele landet bygges om i det største programmet for 

moderniseringer og oppgraderinger i Europris sin historie, fremholder administrerende 

direktør Pål Wibe i Europris.  

 

 

For ytterligere informasjon kontakt Pål Wibe, administrerende direktør Europris, telefon 

99119891 eller epost paal.wibe@europris.no, eller butikksjef Svein Kjetil Hansen, telefon 

95521666, mail ep477@Europris.no. Informasjon er også tilgjengelig på våre internettsider 

www.europris.no . 

 

mailto:paal.wibe@europris.no
http://www.europris.no/

