
 

 

 Europris-butikk 271 

åpner i Hamarvik på 

Frøya torsdag 
Slår på stortromma med snorklipping, rød 

løper, kaffe, kaker og mange gode tilbud  
 

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. 

 

 
Torsdag blir en stor dag for Europris. Da åpner nemlig butikk nummer 271 i Hamarvik på 

Frøya. Den som er tidlig ute kan sikre seg smågodt som åpningspresang. Dessuten blir det 

snorklipping ved varaordfører Knut Strømøy, rød løper og kaffe og kaker i anerkjent 

Europris-stil. Mange gode tilbud hører også med.  

 

-Butikken er «top notch», fastslår butikksjefen Sindre Gjønnes. 24-åringen er en av Europris’ 

yngste butikksjefer. – Butikken er så strøken som du kan få den, og både vi 10 som skal jobbe her 

– og kundene, gleder seg til vi åpner dørene, sier Sindre. Han startet Europris-karrieren med 

sommerjobb hjemme i Orkanger. Her har han gått gradene, og hadde avansert til stillingen som 

assisterende butikksjef i Orkanger da muligheten bød seg her på Frøya 

-Foreldrene mine har hytte her, og til nå har jeg bodd der når jeg ikke har pendlet tilbake til 

Orkanger om kvelden, men planen er skaffe meg noe eget. 

 

Stor butikk i nytt bygg 

Europris-butikken blir på hele 1150 kvadratmeter i nybygget i Nordfrøyveien der vi også finner 

Coop Extra og Coop Byggmix. Butikken er innredet med det siste av det siste, og blir dermed den 

mest moderne av alle Europris-butikker., 

I tillegg til de over 5000 fastboende på Frøya, er jo Frøya en perle av et ferieparadis og med 

mange feriegjester som også blir en viktig del av kundegrunnlaget for oss, fremholder Sindre 

Gjønnes. Han stortrives i Europris. -Ingen dager er like, og det kommer stadig nye varer og 

spennende utfordringer som vi må følge opp og løse, til det beste for kundene. På Frøya møter de 

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». 

-  

Bålpanne, hagemøbler og smågodt  

Særlig gode åpningstilbud blir det på hagemøbler, bålpanner, smågodt til 8,90 og Sørlandschips, 

for å nevne noe. Butikken er innredet med klart fokus på de enkelte varegruppene med mer «shop 



 

 

in shop» hvor de enkelte varegruppene blir tydeligere adskilt. Handleopplevelsen blir også større i 

et varehus smekkfullt av produkter.  

 

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 Sindre 

Gjønnes, telefon 480 564 78, epost Sindre.Gjonnes@europris.no. Informasjon er også 

tilgjengelig på våre internettsider www.europris.no .  

 

 

 

 
 

Billedtekst:  

Alle gleder seg til Europris-åpningen på Frøya torsdag. På bildet ser vi både Frøya-

medarbeidere og prosjektmedarbeidere fra andre Europris-butikker. Her fra venstre 

Ann Kristin Kristoffersen (Frøya), Hanne Øien (Kyrksæterøra), Robert Buås-Hansen 

(Orkanger), Anita Tømmeråsmo Eriksen (Meråker), Siw Sørsæther (Hitra), Kasem 

Aljandali (Verdal), Marcus Rudolfsen (Frøya), Ida Leithe (Lade), og butikksjefen 

Sindre Gjønnes (Frøya). Fraværende da bildet ble tatt: Amalie Valvåg (Frøya), Fredrik 

Schønningen (Frøya), Jannike Diaz Brevik (Frøya), Sara Vikan (Frøya) og 

Ina Marie Meland (Verdal). 


