
 

 

 Europris feirer 30 år 

og åpner butikk 274 

på Setermoen torsdag  
Kjempemange knallgode åpningstilbud – og 

ansiktsmaling for barna  
 

Europris er en butikkjede i sterk vekst med 274 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 markerer i hele år 30-års-jubileet for starten av det som er blitt Europris-kjeden 

med 274 butikker over hele landet. Butikk nummer 274 åpner på selveste St. Hans-aften 

torsdag 23. juni på Setermoen. Den nye butikken er på 1100 kvadratmeter, og blir som den 

nyeste i kjeden også den mest moderne. Torsdag blir det kjempemange knallgode 

åpningstilbud, pluss kaffe, kaker og snorklipping. Og ansiktsmaling for barna. Som om ikke 

dette var nok, kan kundene være med i trekning av både en trampoline (St. Hansaften) og to 

kilo smågodt henholdsvis fredag og lørdag.  

 

-Jeg gleder meg veldig til å komme i gang torsdag, sier butikksjefen Norberta Valiuskyte. Som 

navnet forteller, er Norberta fra Litauen. Hun valgte å flytte til Norge etter endt utdanning. Nå har 

hun bodd her i snart 12 år. Den lokale dagligvarebutikken på Tjøme var arbeidsplassen hennes i 

mange år. Nå har hun flyttet til Bardufoss og er svært klar for den nye rollen og arbeidsoppgavene 

som står foran henne. Før hun tok fatt i butikken her på Setermoen, var hun på tre ukers opplæring 

i Tromsdalen. Ved åpningen sender Europris gode hjelpere og forsterkninger fra butikkene i 

Tromsø, Harstad og Trondheim.  

-Ingenting overlates tilfeldighetene, sier Norberta Valiuskyte. Hun har bachelor i bedriftsledelse 

og økonomi, og understreker betydningen av å ha fått alle disse gode hjelperne med seg. Inkludert 

14 lokalt nyansatte som alle gleder seg til å ta fatt.. 

 

Flott butikk – mange åpningstilbud 

– Vi ønsker alle velkommen til en flott butikk med mange gode åpningstilbud og en hyggelig 

handel, sier Norberta. -Kundene vil møte 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». 

Av de mange åpningstilbudene, er det masse å velge blant. Særlig verdt å merke seg er bålpanne 

til 499 kroner, smågodt til 8,90 for hektoen, tre kvartkilopakker Friele kaffe for 100 kroner. En 

kullgrill til 199 kroner betyr også penger spart når ordinær pris er 1049. Enda mer å spare er det 

på et modulsett til 2499 kroner når utgangsprisen er 5999. Trenger du plantejord er prisen 25 

kroner for en 40 liters sekk mot ordinær pris 39,90. 



 

 

- Vi satser mye på blomster, og har fem containere fulle av mye som kan glede en 

blomsterelsker, sier butikksjefen. 

 

Viktig sesong-avdeling 

Alle Europris-butikkene er bygd opp med flere shops in shop – avdelinger med fokus på hver sine 

varegrupper. Verktøy, leker, rengjøring, dyrefor og utstyr, for å nevne noen. Dessuten er Europris 

kjent for å følge sesongene, og alltid ha varer som passer til den sesongen vi er inne i. 

-En egen sesong-avdeling er viktig for oss for å fokusere på sesongene, sier Norberta Valiuskyte.   

-Her skifter vareutvalget i takt med hva kundene er opptatt av til de ulike årstider og sesonger. Og 

akkurat nå er det sommervarer for alle pengene. Men siden vi også feirer 30-års-jubileet, har hele 

kjeden nå 40 prosent avslag på alle hagemøbler.  

Butikksjefen synes plasseringen er fin i bygget som deles med Bunnpris. 

-Her ligger vi godt synlig fra E6. Har stor parkeringsplass og alle muligheter til å lykkes både 

lokalt, med hyttefolk og forbipasserende på E6.  

 

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 

Norberta Valiuskyte, telefon 967 50 468, epost Norberta.Valiuskyte@europris.no. 

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

 

Billedtekst: 

 
  



 

 

Europris-medarbeidere klare for åpning på Setermoen torsdag. Fra venstre 

butikkselger Emil Bonaas, butikksjef Norberta Valiuskyte og Kristin Masterbakk i 

garnavdelingen. 

 

 

 
 

Butikksjef Norberta Valiuskyte i Europris Setermoen ved oppstarten for 10 dager siden. Nå er  

de 1100 kvadratmeterne fylt med varer og inventar, og torsdagens åpning blir en kjempemessig 

kontrast til det opprinnelig så nakne butikklokalet. 


