
 

 

 

Europris City-suksess 

fra Gunerius kopieres 

i ny Løren-butikk  
 

Europris 266 åpner torsdag med 

fokus på mindre og høyomsettelige 

varer – og samme butikksjef 

 
Europris er en butikkjede i sterk vekst med 266 lavprisvarehus over hele landet. Forretningene 

selger alt fra dagligvarer til jernvarer, maling, dyrefor- utstyr, gaveartikler, pyntegjenstander, 

kjøkkenutstyr, tekstiler, garn, leker og mye annet. Mer enn 32 millioner kunder handlet i 2019 hos 

Europris til ekstremt lave priser og fikk mer til overs. Kjeden omsatte i 2019 for 6,6 milliarder 

kroner, har over 2650 medarbeidere og gikk på børs i juni 2015. Hovedkontor ligger i 

Fredrikstad og hovedlager i Moss. 

 
Torsdag 26. november blir en merkedag for Europris. Da åpner butikk nummer 266 i 

Lørenveien 38 på Løren i Oslo. Og dette blir ikke en vanlig Europris-butikk. Med en 

salgsflate på 516 kvadratmeter blir den omtrent halvparten så stor som en vanlig 

Europris-butikk. For halvannet år siden ble en ny Europris-epoke innledet med 

satsingen på en testbutikk i Gunerius-senteret - Europris City. Den ble en suksess, og 

kåret til «Årets nykommer» i Europris. Jon Boye Borgersen, direktør for konsept, 

kategori og markedsføring, sa den gang at «Lykkes vi her i Gunerius, vil vi se på 

muligheten for å etablere City-butikker også andre steder i Oslo». Som sagt, så gjort: 

Torsdag åpner Europris City nummer to på Løren.  

 

Det er alltid en fest når Europris åpner ny butikk, men i dagens situasjon med stort fokus på 

smittevern, sløyfes både kaffe og marsipankake og omfattende markedsføring. I stedet blir det 

antibac og trygg handel for alle. 

 

Smittevern og god avstand 

-Alle smittevernhensyn er tatt, og det blir fokus på å holde avstand, sier Rune Vålbekk, 

butikksjefen som hadde gleden av å lede Gunerius-butikken til suksess, og som nå søkte og 

fikk den samme oppgaven på Løren. Sammen med sine 13 medarbeidere lover han også 

mange gode åpningstilbud, og de gleder seg til å vise fram butikken. 



 

 

 

Åpent og oversiktlig 

- Den er blitt åpen og oversiktlig og med det nyeste av det nye som i Europris-butikkene over 

hele landet. Alt er pusset opp og alt er nytt. Dessuten er tilgjengeligheten god med mange 

parkeringsplasser, inkludert gateparkering med en-times parkering rett utenfor butikken. 

Med en butikk på halv størrelse av en vanlig Europris-butikk, har vi et redusert vareutvalg og 

med fokus på mindre og høyomsettelige varer. Store varer som hagegrupper og annet som tar 

stor plass, kan bestilles enten i butikken eller på nett, og bringes hjem enten ved henting, eller 

ved hjemlevering, sier Rune Vålbekk. 

 

Færre kunder, men mer i kurven 

I Gunerius satset Europris på stor trafikk og flere kunder, som i større grad kunne ta med seg 

varene på trikk, buss, T-bane og sykkel, eller som gående. På Løren vil mange fra Hasle og 

Løren kunne sykle og gå til butikken. 

 

- Vi er spent på hvordan dette blir her på Løren, sier butikksjefen, som ikke forventer 

like mange kunder som i Gunerius-senteret, men han tror kundene her vil legge igjen 

mer i handlekurven.  

- Området her er jo i rivende utvikling, og med kort avstand fra både Ensjø, Valle 

Hovin, Lille-Tøyen, Økern, Ulven og Sinsen i tillegg til Hasle og Løren, skulle 

kundegrunnlaget være det beste  

 

Gode og rimelige varer  

-Vi er stolte av produktene vi leverer. Vi har gode og rimelige varer og holder et høyt tempo, 

sier Rune Vålbekk, som trives med det vekslende livet i Europris der det meste er 

sesongbetont - og hvor det alltid er en sesong – og sesongvarer - å forholde seg til.  

- Nå er det jo både julevarer og Black Friday-tilbud, og åpningstilbud, så her skulle det være 

noe for enhver, sier butikksjefen med en lang og omfattende karriere i kjeden. Han er såkalt 

«ekte» Oslo-gutt - opprinnelig fra Breigata på Grønland – og med en 17-årig karriere i 

Europris både på Torshov og Carl Berner fra tidligere tider. Senere også fra Haugenstua, 

Skedsmokorset, Lindeberg, Mortensrud og nå senest Europris City i Gunerius-senteret. .  

 

 

Seks nye åpnet, åtte flyttet i nye lokaler og ni utvidelser eller moderniseringer 

Europris-kjeden åpnet i 2019 seks nye butikker, gjennomførte åtte relokaliseringer og to 

utvidelser, mens syv butikker ble bygget om og modernisert. 

 

Vokser mer enn markedet 

Europris vokste i 2019 mer enn markedet for øvrig, og kjeden hadde i 2019 en total vekst på 

6,4 %, mot markedets 1,3% (Kvarud), og en sammenliknbar vekst på 4,4%, mot markedets 

0,5% (Kvarud). Europris har slått markedet hvert eneste år de siste 14 årene, og ut fra de 

positive tilbakemeldingene kundene gir oss på konseptet, våre nye og moderniserte butikker, 

er det ingen grunn til at den trenden ikke skal fortsette. 

 

For ytterligere informasjon kontakt Jon Boye Borgersen – Direktør Konsept, kategori 

og markedsføring, telefon 900 16 995, jon.boye.borgersen@europris.no, eller butikksjef 

Rune Vålbekk, telefon 92832318, epost Ep615@europris.no . Informasjon er også 

tilgjengelig på våre internettsider www.europris.no . 

 

 

 

http://www.europris.no/


 

 

 

 

 
 

Billedtekst:  

 

Fire som er klar for åpning av ny Europris City-butikk på Løren: Nasra Hussen , Uzma 

Sikander , Rune Andre’ Vålbekk  og Safian Ahmad. 

 


