
 

 

 

Første kunde klipper 

snoren når Europris 

Lade torsdag flytter - 

blir større og bedre 

 
23-årige Hanne Kristine Rønning fra Rissa 

den yngste butikksjefen i Europris-kjeden  

 
Europris er en butikkjede i sterk vekst med 269 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. Mer enn 36 millioner 

kunder handlet i 2020 hos Europris til ekstremt lave priser og fikk mer til overs. Kjeden omsatte i 

2020 for 8,4 milliarder kroner, har over 2650 medarbeidere og gikk på børs i juni 2015. 

Hovedkontor ligger i Fredrikstad og hovedlager i Moss. 

 

Europris på Lade åpner ny butikk i Haakon VIIs gate 12 torsdag 4. november klokken 

09.00. Første kunde får æren og gleden av å klippe snoren og erklære butikken for 

åpnet. Denne butikken ligger bare et steinkast fra den gamle i Haakon VIIs gate 25. 

1331 kvadratmeter er blitt til 1760 med ny innredning og det siste av konsepter – 

inkludert seks disker med frysevarer fra Iceland. 23-årige Hanne Kristine Rønning fra 

Rissa har gjort kometkarriere i Europris og fortsetter som butikksjef i dette som blir av 

de største butikkene i kjeden, og den avgjort mest moderne. Tre timer gratis parkering 

hører også med. 

 

-Dette må jo være drømmen som går i oppfyllelse både for kundene og for alle oss som 

arbeider her, sier Hanne Kristine. -Butikken er blitt mye større og gir samtidig bedre oversikt 

og gjør det lettere for kundene å finne de varene de ønsker seg. 

 

Begynte som 14-åring 

Hanne Kristine begynte i Europris, Rissa, allerede som 14-åring, og så seg aldri tilbake, for å 

si det sånn. Etter starten i 2012, var jobben som nestkommanderende i Meråker i 2019 neste 

stopp. I 2020 ble hun butikksjef, først i Meråker, så på Lade. Og hun trivs med både kunder 

og sine 12 medarbeidere i Europris. 



 

 

 

-Vi er som en familie som tar eierskap og gjør vårt beste for å oppfylle kundenes ønsker, sier 

Hanne Kristine. Hun mener at hun er «flyttbar» har vært en fordel i Europris-kjeden. Hun 

fremholder dessuten de nærmeste lederne har vært tilstedeværende og gode. Hun tenker da 

først og fremst på Wenche Dretvik som var sjefen hennes i Rissa, og Kristoffer Sørland som 

er distriktssjefen hun nå rapporterer til. 

 

Shops in shop – og mange varer 

Butikken har alt det siste innen innredning og utstyr. Varene er godt plassert i flere såkalte 

shops in shop, som gir god oversikt og tilgjengelighet til varene. Det er også opprettet en egen 

sesongavdeling eller temaavdeling som følger sesongene – og akkurat nå er julesatsingen i 

full gang. 

-Og varer skal vi ikke mangle, understreker Hanne Kristine Rønning, som fremholder at 

Europris er kjent for det brede vareutvalget. Nå ved gjenåpningen blir det også ekstra mange 

gode åpningstilbud. Bålpanne til 599 kroner mot normal pris 1199. OMO vaskepulver, 

smågodt godt til lørdagspris, Lambi toalettpapir, Lambi toalettpapir og mye mer.  

-Flere kunder har vært innom og tatt en sniktitt. Vi har kjørt konkurranser på facebook og den 

gamle butikken og denne nye blir som natt og dag. Vi gleder oss virkelig til å komme i gang, 

og vi byr på kaffe og kake til alle om har lyst og anledning til å komme innom på 

åpningsdagen. 

 
Fire nye åpnet, to flyttet i nye lokaler og tolv utvidelser eller moderniseringer  
Europris-kjeden åpnet i 2020 fire nye butikker, gjennomførte to relokaliseringer og fire utvidelser, 

mens åtte butikker ble bygget om og modernisert.  

 

Vokser mer enn markedet  

Europris vokste i 2020 mer enn markedet for øvrig, og kjeden hadde i 2020 en total vekst på 27,8 

%, mot markedets 4,0% (Kvarud), og en sammenliknbar vekst på 26,7%, mot markedets 3,6% 

(Kvarud). Europris har slått markedet hvert eneste år de siste 15 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 

Hanne Kristine Rønning, telefon 417 43 036, epost Hanne.Ronning@europris.no . 

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

 

 

 

http://www.europris.no/


 

 

 
 

Billedtekst: 

Europris-medarbeidere på Lade klare for butikkåpning. Fra venstre: Ida Leithe, 
Hilde Skjærbusdal (assisterende butikksjef), Hanne Kristine Rønning 
(butikksjef), Vilde Merethe Rønning, Sindre Gjønnes, Carina Bjørkevoll og Ina 
Charlotte Aagesen.  

 

 

 

 

 

 

 


