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Logistikkpris til Fosenbedrift
I helga ble Mascot Høie tildelt Logistikkprisen 2018 av
Logistikkforeningens i Trøndelag.

Mascot Høie fikk Logistikkprisen 2018 fra Logstikkforeningen i Trøndelag på Røros 10. februar.
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«Med en eksportandel på cirka 50 prosent og store innkjøp som gjør at bedriften mottar 1-2
40 fotscontainere daglig er eﬀektiv logistikk og transport helt essensielt. Transportkostnad
og leveringspålitelighet er et must for bedriften, og stillerstore krav til de som er
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leverandører», heter det i
juryens begrunnelse.
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Transportprisen for
Logistikkforeningens avdeling i
Trøndelag tildeles «den bedrift
eller enkeltperson som har
gjort en større innsats for
transport og logistikk i
Trøndelag.»
For 2018 er det Mascot Høie
som har fått æren.

1500 semitrailere
Juryen vektlegger at 80 prosent av varene som Mascot Høie bruker i produksjonen kommer
fra fjerne land som Kina, Korea, Taiwan, Bangladesh, Pakistan, India og Thailand.
«Ut fra bedriften går det årlig 1500 semitrailere. Det er i stor grad langsiktige
leverandørforhold. Alle bedriftens produkter er øktex merket. Det legges stor vekt på sosiale
forhold og miljø, også at dette er på plass hos leverandørene. Bedriften var først ute med
svanemerket på ﬂere av produktene.» skriver juryen.

Kunne vært ﬂagget ut
Juryen poengterer at virksomheten lett kunne blitt kjøpt opp, ﬂyttet ut eller ﬂagget ut, men
at forutseende ledere i bedriften som ha fokusert på eﬀektivisering i produksjonen og
logistikk har unngått det.
«Takket være gründer og eier har bedriften blitt værende i Trøndelag og har i dag over 100
ansatte, en omsetning på over 300 millioner kroner. Dette gir en bedrift med stor verdi, som
gir stor sysselsetting og god skatteinntekter til Brekstadsamfunnet. Det er en glede å gi
logistikkprisen 2018 til Mascot Høie.» skriver juryen.
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