
Jula åpner på Tiller
Julas raske ekspansjon fortsetter. Den 19. mars 2015 åpner Jula sitt 24. varehus i Norge. Det skjer på Tiller i Trondheim
kommune.

– 2015 er et spennende år for Jula med mange nyåpninger. Tiller var et av de første stedene vi kikket på da Jula skulle etablere seg i Norge i
2008. Det føles fantastisk å endelig være på plass. Det blir gøy å følge med på varehusets utvikling, siden Tiller er et sterkt handelssted i et av
Norges sterkeste handelsområder. Fra før finnes Jula på Lade i Trondheim. Vi er fornøyde med at vi nå dekker hele regionen på en god måte,
sier Karl-Johan Blank, konsernsjef og eier.

Julas nye varehussjef på Tiller heter Morten Solberg. Han er opprinnelig fra Tiller og bor bare fem minutter unna den nye arbeidsplassen.

– Det er selvsagt veldig gøy at Jula nå åpner på Tiller. Å få være med på å etablere et varehus i mitt eget nærområde er noe jeg har drømt om
siden jeg begynte å jobbe i Jula den 1. februar 2008, da som ansatt nummer to i Norge, sier Morten Solberg, varehussjefen som tidligere var
Julas regionsjef.

Det nye varehuset kommer til å bli cirka 3300 kvadratmeter stort med Julas nye konsept. Totalt blir det rekruttert cirka 25 nye Jula-
medarbeidere.

– Trondheim er Norges tredje største by med mange innbyggere, så her er det gode forutsetninger for enda et Julavarehus. Tiller er et av de
hyggeligste handelsområdene i Norge, og vi har en veldig god skiltplassering like ved innkjørselen. Jula er det eneste som har manglet i dette
store handelsområdet, sier Morten Solberg.

I og med at Jula allerede er etablert i Trondheim, kjenner kundene godt til hva Jula har å tilby.

– Jeg har allerede fått telefoner fra kunder som venter på at vi skal åpne og presentere våre fantastiske åpningstilbud. Det blir en fantastisk
åpning der vi kommer til å få et konkurransedyktig varehus fra første stund, siden vi har mange erfarne medarbeidere fra blant annet Jula på
Lade, Gjøvik og i Bodø. Det er selvsagt en styrke for varehuset, her er det god kompetanse som kommer til å spre seg til de nye
medarbeiderne, sier Morten Solberg.

Det bor cirka 185 000 personer i Trondheim kommune, og med åpningen i Tiller får de tilgang til sitt andre Julavarehus i nærheten.

– Varehuset ligger like ved Revi Senter på Tiller, og med Jula på Lade og Jula i Steinkjer er Tiller vårt tredje varehus i Trøndelag. Det gjør oss
sterkt representert og tilgjengelige for trønderne, sier Per Jacobsen, Julas administrerende direktør. 

I løpet av året planlegger Jula å åpne 12–14 nye enheter på sine tre markeder i Norge, Sverige og Polen.

Ved ytterligere spørsmål:

Per Jacobsen, administrerende direktør, 47 679 23 033, per.jacobsen@jula.no

Magnus Ljung, Information Manager, 46 703-80 95 70, magnus.ljung@jula.se

Jula AB er et familieeid selskap med hovedkontor og sentrallager i Skara i Sverige. Jula tilbyr kreative hjemmefiksere og profesjonelle et
attraktivt utvalg til lave priser via varehus. Jula har ca. 2700 ansatte og totalt 78 varehus, hvorav 43 i Sverige, 24 i Norge og 11 i Polen. I 2014
omsatte Jula-konsernet for cirka 5,3 milliarder SEK.

Gå gjerne inn på www.jula.no for å få mer informasjon.


