
 

 

 

Europris åpner tirsdag på 

Reknes butikk nummer 245   

 
Varaordfører Sidsel Rykhus klipper snoren  
 

Europris er en butikkjede i sterk vekst med 245 lavprisvarehus over hele landet. Forretningene 

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

garn, leker og mye annet. Over 28 millioner kunder handlet i 2016 hos Europris til ekstremt 

lave priser og fikk mer til overs. Kjeden omsatte i 2016 for 5,5 milliarder kroner, har over 

2500 medarbeidere og gikk på børs i juni 2015. Både sentrallager og hovedkontor ligger i 

Fredrikstad. 

 

Europris markerer kjedens 25-års-jubileum i år, og tirsdag 26. september åpner kjeden 

ny butikk på Reknes i Molde. Dette blir butikk nummer 245, ganske nøyaktig 25 år etter 

at den første Europris-butikken ble åpnet i Stavanger. Denne utviklingen har vært som 

et eventyr, og både åpningen av nye butikker og oppgradering av gamle, pågår for fullt. 

For å bidra til festdagen for Europris på Reknes, har varaordfører Sidsel Rykhus, sagt 

ja til å foreta den offisielle åpningen og klippe snoren klokken 09.00 torsdag. 

 

Mange åpningstilbud 

Da inviterer butikksjefen Robert Westad og hans åtte medarbeidere til kaffe, kaker, rød løper 

og masse gode åpningstilbud.  

-Europris-slagordet er jo «Mer til overs», og denne dagen blir det ekstra mye til overs, lover 

Westad. Han nevner både Iphone og den lokale ananas-brusen som alle i Molde er så stolte 

av.  

 

800 kvadratmeter – attraktiv butikk 

-Jeg har kjempetro på butikken her, sier Robert Westad, som kommer fra jobb som selger i 

Tine, etter 11 år som Rema-kjøpmann i Elnesvågen og åtte år som assisterende butikksjef på 

Fuglseth i Molde. Han sluttet i Tine 31. juli i år, og 16. august var han på plass i Europris 

både for å få best mulig kjennskap til vareutvalget, og til å være med og få på plass den nye 

butikken.  

 

-Det er blitt en veldig fin butikk på 800 kvadratmeter, vegg i vegg med Rema 1000, og med 

gode parkeringsmuligheter. Vi har som mål å lage byens hyggeligste butikk, og det viktigste 

for å få til dette er medarbeiderne. Og de har vi på plass, fastslår butikksjefen, so m ikke 

legger skjul på at han gleder seg til åpningen tirsdag. 

 

25 moderniseringer, 11 nye åpnet og 11 flyttet i nye lokaler 

Europris-kjeden åpnet i 2016 11 nye butikker, gjennomførte 11 relokaliseringer mens 25 

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 2017 med planlagt 13 nye forretninger, 24 ombygginger og ni 

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 

Europris vokste i 2016 betydelig mer enn markedet for øvrig, og kjeden hadde i 2016 en total 

vekst på 7,7 % og en sammenliknbar vekst på 4,1%. Lavprissegmentet som Europris er en del 

av, har tatt markedsandeler hvert eneste år i Norge de siste 17 årene.  

  

- Europris har slått markedet hvert eneste år de siste 11 årene, og ut fra de positive 

tilbakemeldingene kundene gir oss på våre nye og 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.  

 

-  De gode resultatene og tilbakemeldingene fra kunder i de oppussede butikkene gjør at vi 

fortsetter moderniseringsreisen, fastslår Pål Wibe. 

  

For ytterligere informasjon kontakt Pål Wibe, administrerende direktør 

Europris, telefon 99119891 eller epost paal.wibe@europris.no, eller butikksjef  

Robert Westad, telefon 41334000 eller epost Robert.Westad@Europris.no. 

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

 

Billedtekster: 

Administrerende direktør Pål Wibe i Europris står i spissen for den største 

moderniseringen og oppgraderingen av butikkene i Europris’ historie. 

 
 

 

Europris-medarbeiderne på Reknes. Bak fra venstre Espen Bareksten Solvang og Maj 

Svensli. Foran fra venstre Tonje Flønes, Robert Westad og Siv Anita Gillesen Gjøvik. 

Ikke tilstede: Emil Folkestad og Tonje Rosø 
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