
PRESSEMELDING 

 

Årets Moderne Transport-pris!  

Moss, 23. oktober 2012, Knut Sollund (43), adm. direktør i ColliCare Logistics AS i Moss, er tildelt Moderne 

Transport-prisen. Prisen er delt ut av tidsskriftet Moderne Transport hvert år siden 1969. 

Den ble delt ut på bransjekonferansen Transport & Logistikk 2012 mandag 22. oktober. Konferansen samlet 

rundt 800 ledere og beslutningstakere innen logistikk- og godstransportnæringen. 

Hvorfor valget falt på Sollund, forklarer Moderne Transport ikke bare med at han leder en logistikkaktør i vekst, 

men hovedsakelig med at vi her har å gjøre med en bransjemann som evner å tenke litt "utenfor boksen".  

- Vi liker å se på oss selv som et selskap som tilbyr annerledes løsninger. Vi skal være langt mer fleksible enn de 

store selskapene vi konkurrerer med, sier han. 

Det som ble utslagsgivende for at han mottok prisen var selskapets nyskapende konsept som ble lansert 

tidligere i år, kalt InStore. Tjenesten omfatter alle operasjoner fra varene går fra lager til de står i butikkhyllene. 

Det inkluderer analyse av rutiner og prosesser for å avdekke mulighet for å effektivisere vareflyt og redusere 

kostnader. Videre håndteres alt det praktiske i butikkene slik at de butikkansatte kan fokusere på salg og 

kundeservice. 

En så tett integrasjon med kundens verdikjede, i praksis helt til forbrukeren står med vare ved kassaapparatet i 

butikken, er noe helt nytt.  ColliCare var selskapet som gjorde konseptet tilgjengelig for alle.  

ColliCare har tidligere markert seg ved å tilby crossdocking-tjenester fra Kina. Slik kunne selskapet forbedre 

skandinaviske kunders logistikk gjennom å tilby konsolidering, merking og pakking av godset allerede før 

containerskipene forlot havnen i Asia.  

 

For ytterligere informasjon kontakt: 

CEO ColliCare Group, Knut Sollund; mob. 476 30 666 eller e-mail: knut.sollund@collicare.no  

Marketing Manager, Camilla Skjervold; mob 450 229 47 eller e-mail: camilla.skjervold@collicare.no  

Om ColliCare Logistics AS 

ColliCare Logistics er en innovativ tilbyder av logistikkløsninger innenfor produktområdene shipping, spedisjon, 

tredjepartslogistikk og distribusjon. ColliCare har totalt 150 ansatte i Norge, Sverige, Nederland og Kina.  

Omsetning for 2011 var på 600 MNOK. For ytterligere informasjon om ColliCare; www.collicare.no   
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