Danish Export Association nominerer Hexa-Cover A/S til “Exporter of the Year 2015”
Det er med stor glæde og stolthed vi kan offentliggøre, at Danish Export Association har
nomineret Hexa-Cover A/S til “Exporter of the Year 2015”.
“Vi tager nomineringen som en anerkendelse af det målrettede arbejde vi har gjort over de
seneste mange år, måden vi gør det på, og resultaterne vi opnår. Faktisk eksporterer vi i dag
meget tæt på 100%.
Vores eksportsucces er bygget på en solid strategi, en dedikeret daglig arbejdsindsats af teamet i
Hexa-Cover A/S, og vores partnerfirma Kellpo A/S, samt ikke mindst vores partnere, agenter og
forhandlere i de ca. 20 lande vi er repræsenteret i globalt.
Yderligere er der det faktum, at vores Hexa-Cover® Flydelag er et kvalitetsprodukt, som er unikt.
Unikt rent funktions- og effektmæssigt men også fordi vi jo basalt set bruger affald (genbrugs PP)
til at producere en løsning som i meget høj grad er gavnlig for miljøet, herunder reduktion af
fordampning, lugt, algevækst, emission, varmetab etc.
Om vi vinder må tiden vise men alene nomineringen er stort for os.
Det er jo dygtige og professionelle virksomheder vi bliver målt op imod. Men faktisk ser vi slet ikke
os “oppe imod” nogen idet vidensdelingen blandt medlemmerne i Danish Export Association er
medvirkende til, at også vi får meget brugbart og relevant input fra de øvrige
medlemsvirksomheder”
Thisted, 20. November 2015
Søren Madsen - Hexa-Cover A/S

Om prisen:
Hvert år i 1. kvartal præmieres ”Danish Exporter of the Year” af Eksportforeningen. Formålet med
prisen er at hædre førende medlemsvirksomheder og sætte fokus på de virksomheder, der yder
en ekstraordinær god indsats inden for eksportområdet.
Prisen skal også være med til at belyse, hvad de vindende virksomheder gør rigtigt og derigennem
øge vidensdelingen i foreningen om 'Best Practice'.
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