
 

 

 Enda mer oversiktlig 

Europris på Gol som  

bygges om og fornyes  
Flytter vegger og avdelinger, men folk vil 

kjenne seg igjen, forsikrer butikksjefen  
 

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 på Gol gjenåpner fredag 29. april etter stor ombygging. Både vegger og avdelinger 

flytter på seg, men folk vil kjenne seg igjen i den 1189 kvadratmeter store butikken, 

forsikrer butikksjef Laila Eriksen. -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 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 

Europris i et varehus smekkfullt av produkter. 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 Laila 

Eriksen. Selv med Europris-butikker på både Geilo og i Flå, er det stor trafikk og mange kunder 

også på Gol. 

-Særlig i helgene er det ekstra mange kunder da hyttefolket må innom Europris for å finne mye av 

det de trenger på hytta. 

 

Handleopplevelsen blir større  

Butikksjefen medgir at hun har vært veldig spent på hvordan butikken skulle bli etter 

ombyggingen, og den er blitt like bra som hun hadde håpet og ventet - og enda litt til. 

- Nå blir det mye bedre eksponering av varene. Handleopplevelsen blir også større i den butikken 

vi nå åpner, sier Laila Eriksen, som har vært i Europris side januar 2013. 

 

Kaffe, kaker, rød løper og gode åpningstilbud   

Fredag blir det både rød løper, kaffe, kaker og gode åpningstilbud. Bålpanner til 699 kroner, fem 

Freia store sjokoladeplater til100 kroner, 4,5 kilo OMO vaskepulver til 90, tre poser 250 gram 

Evergood kaffe til 99 kroner, for å ha nevnt noe. Tilbud på både smågodt og Lambi toalett- og 

tørkepapir, blir det også, i tillegg til åpningspris 2999 på hagemøbelsettet Larkollen med sofa og 

to stoler. 



 

 

-Litt uteplanter til 17. mai skal vi også ha, forsikrer butikksjefen, som sammen med de fem faste 

medarbeiderne  gleder seg til å komme i gang igjen for fullt etter at butikken har vært stengt siden 

påskeaften. 

 

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 Laila 

Eriksen, telefon 99 29 36 38, epost Laila.Eriksen@europris.no. Informasjon er også 

tilgjengelig på våre internettsider www.europris.no .  

 

 

Billedtekst:  

 

Europris-medarbeiderne på Gol gleder seg til gjenåpningen fredag. Her ser vi fra venstre 

Liene Verpa, Tone Halvorsen, butikksjef Laila Eriksen, Anna Burkowska, Asokumar 

Thurairingam og Modestas Bagdonas. 



 

 

 


