
 

 

 Europris på Forus 

inn i Tvedt-senteret - 

og blir litt større  
 

Flytter 40 meter og får fin plassering med 

bedre eksponering og flere kunder  
 

Europris er en butikkjede i sterk vekst med 272 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 Forus flytter 40 meter fra Fabrikkveien 3 på baksiden av Tvedt-senteret til 

Lagerveien 2, som altså er på innsiden. Når butikken åpner fredag 27. mai klokken 09.00, er 

det også med Power og Normal som nye naboer. Ny butikksjef er det også blitt. Gøkhan 

Balcilar begynte i Europris for 10 år siden. Nå har han vært nestkommanderende butikksjef 

seks år i Sandnes, før han tar karrieresteget opp og får ansvar for sitt eget Europris varehus 

her på Forus. 

 

-Jeg gleder meg til å sette i gang, sier Gøkhan, som kan presentere en helt ny butikk med det aller 

siste av Europris-konsepter og vareutvalg. Litt større er butikken også blitt – fra en salgsflate på 

1322 kvadratmeter til 1406. Med lager og sosialrom benytter Europris hele 1932 kvadratmeter av 

Tvedt-senteret. 

 

Verktøy-avdeling etter nytt konsept 

-Vi har fått en fin plassering og med bedre eksponering. Jeg forventer også at flere kunder finner 

oss her, sier Gøkhan Balcilar. Han flytter inn i de nye lokalene med åtte medarbeidere og forteller 

at kundene vil finne mye nytt. 

 

-Blant annet får vi en verktøyavdeling basert på et helt nytt konsept som vi på Forus er blant de 

første som får, og som etter hvert skal rulles ut i Europris-butikker over hele landet. Vi er 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». Ganske spesielt for oss er nok også det store innslaget av 

bedriftskunder, som vi har her på Forus. Dette setter ekstra store krav til oss når det gjelder 

vareutvalg og service. 

 

 



 

 

Rød løper, kaffe, kaker og gode åpningstilbud  

Fredag blir det både rød løper, kaffe, kaker og gode åpningstilbud i butikken. Populære varer som 

Nidar store sjokoladeplater, får du fem av for 100 kroner, OMO til 99,90, Pepsi Max 12 pakk til 

75, Sørlandschips til 10 kroner, og ikke å forglemme smågodt til 8,90 for hektoen. Mange andre 

varer selges også med stort prisavslag. Det gjelder både sofagruppen Bolero til 3999 mot 

normalpris 6000, Naxos hjørnesofa til 7999, nedsatt fra 9999, bålpanne til 599, nedsatt fra 1299, 

og Wilfa dobbelt vaffeljern nedsatt fra 1199 til åpningstilbudet på 599, for å nevne noen av de 

mange tilbudene. 

.  

-Dette blir bra og ser veldig lovende ut, sier Gøkhan Balicar nå rett før det fredag braker løs med 

den store åpningen i den nye butikken i nye omgivelser. – Vi gleder oss, og det tror vi kundene 

også gjør. 

 

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 

Gøkhan Balcilar, telefon 96 75 76 67, epost Balgok@europris.no. Informasjon er også 

tilgjengelig på våre internettsider www.europris.no .  

 

 

 



 

 

 
 

Billedtekst: 

 

Europris-medarbeidere klare for åpning etter flyttingen inn i Tvedt-senteret på Forus. Fra 

venstre butikksjef Gøkhan Balcilar, Natalie Evje -Olsen Thorsnæs, Andreas Jecht, 

Emilie Thorbjørnsen og Ruby Basra. 
 

  
 

 
 


