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myMondi / 
Nowa definicja łatwości
Jedyna na świecie kompleksowa platforma cyfrowa,

stworzona z myślą o workach przemysłowych



Łatwe/biznes 
• Możliwość pobierania certyfikatów ogólnych 

lub dla konkretnych worków Mondi 
• Spersonalizowana tablica dająca szybki przegląd danych 
• Monitorowanie zamówień i faktur
• Pobieranie raportów dotyczących gospodarki magazynowej 
• Dostęp do informacji o innowacjach produktowych
• Możliwość zgłaszania reklamacji i śledzenia ich obsługi

Łatwość/użycia
• Proste logowanie
• Intuicyjna nawigacja
• Całodobowy dostęp przez cały tydzień

Łatwe/zamawianie
• Zamówienie docierają do 

naszych systemów bez żadnej zwłoki
• Ponawianie zamówień jest szybkie i proste
• Strona szczegółowej prezentacji produktu pozwala 

sprawdzić konstrukcję worka
• Przejrzysta historia zamówień

Ta kompleksowa platforma usługowa powstała spec-
jalnie dla osób najważniejszych w naszym przedsiębi-
orstwie, czyli dla naszych klientów. Dzięki myMondi 
do przeglądania i zarządzania zamówieniami na worki 
papierowe wystarczy tylko kilka kliknięć! 

Wykorzystaliśmy opinie naszych klientów, aby zapro-
jektować, stworzyć i wyposażyć platformę oferującą 
przydatne narzędzia i funkcje, które ułatwią codzienną 
pracę każdego z nich. 

Platforma myMondi jest prosta w użyciu, przysto-
sowana do potrzeb klientów i spełnia najbardziej 
wyśrubowane normy bezpieczeństwa. Jednak to 
dopiero początek ułatwiania życia naszym klientom. Z 
tego względu prosimy o przekazywanie nam sugestii, 

jak możemy sprawić, aby platforma myMondi była 
jeszcze bardziej użyteczna. W końcu jest to platforma 
naszych klientów!

Aby wypróbować platformę myMondi dla worków 
przemysłowych, wystarczy skontaktować się z 
przedstawicielem handlowym w firmie Mondi. 
Skonfigurujemy dane autoryzacyjne, prześlemy dane 
logowania i instrukcje dotyczące pracy z platformą. 
Udostępniamy też film instruktażowy pokazujący, jak 
korzystać z platformy myMondi.

Zachęcamy również do przesyłania nam wszystkich 
pytań i opinii! Przedstawiciele handlowi Mondi są 
zawsze do dyspozycji.

Z ogromną przyjemnością 
przedstawiamy naszą nową, 
ekskluzywną platformę 
cyfrową dla klientów: 
myMondi. 

Jakie są najważniejsze funkcje 
platformy myMondi?
myMondi jest dostępna całą dobę, siedem dni w tygodniu. 

Oprócz tablicy użytkownika z błyskawicznym podglądem konta, 
platforma udostępnia wiele innych pożytecznych funkcji. 
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Mondi Industrial Bags GmbH
Marxergasse 4A
1030 Wiedeń, Austria
Email: info.bags@mondigroup.com

Nasz film instruktażowy 
można obejrzeć tutaj 

Wyrusz w podróż!
Wystarczy tylko jedno kliknięcie!
mymondi.mondigroup.com


