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myMondi /
Nové snadné řešení

Jediná digitální platforma vše-v-jednom
pro průmyslové pytle na světě



Snadné podnikání 
• Stažení obecných certifikací Mondi 

nebo konkrétních specifikací pro pytle 
• Osobní ovládací panel pro rychlý přehled 
• Sledování vašich objednávek a faktur
• Stahování hlášení o správě vašich zásob
• Informovanost o nových produktových inovacích
• Posílání reklamací a sledování jejich průběhu nonstop

Snadné použití
• Snadné přihlášení
• Intuitivní procházení
• Nonstop přístup

Snadné  
objednávání
• Objednávky jsou okamžitě přijímány v našem systému
• Můžete snadno a rychle provést opětovnou objednávku
• Je možné kontrolovat konstrukci vašich pytlů na 

podrobné stránce produktů
• Transparentní historie objednávek

Jedná se o servisní platformu vše-v-jednom, která 
je vyhrazená pro tu nejdůležitější osobu v naší spo-
lečnosti – a tou jste vy. S myMondi můžete snadno 
kontrolovat a spravovat vaše doručování papírových 
pytlů – a to pomocí pár kliknutí! 

Na základě zpětné vazby zákazníků jsme navrhli, vyvi-
nuli a vyladili platformu s užitečnými nástroji a funkce-
mi, které vám usnadní každodenní podnikání. 

Platforma myMondi je snadno použitelná a přizpů-
sobená vašim potřebám a navíc splňuje ty nejvyšší 
bezpečnostní standardy. Ale to je jen startovní bod pro 
praktické usnadnění vašich každodenních podnika-
telských rutin. Proto bychom ocenili váš názor na to, 

jak můžeme platformu myMondi upravit tak, aby byla 
ještě užitečnější. Konec konců je to vaše platforma!

Pokud chcete vyzkoušet myMondi pro průmyslové 
pytle, kontaktujte vaši kontaktní osobu pro obchodo-
vání se společností Mondi. Poté spustíme proces au-
torizace a pošleme vám přihlašovací údaje a informace 
o tom, jak pokračovat. Můžete si také pustit video s 
návodem, které vás provede používáním platformy 
myMondi.

Pokud máte nějaké otázky nebo zpětnou vazbu, nevá-
hejte nás kontaktovat! Vaše kontaktní osoba pro ob-
chodování se společností Mondi je vám vždy s radostí 
k dispozici.

S radostí vám představujeme 
myMondi – naši exkluzivní 
novou digitální platformu 
pro zákazníky

Jaké jsou hlavní funkce 
platformy myMondi?
myMondi je pro vás k dispozici nonstop.  

Kromě ovládacího panelu, který vám poskytuje souhrnný 
přehled o vašem účtu, nabízí také řadu dalších výhod. 
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Mondi Industrial Bags GmbH
Marxergasse 4A
1030 Vídeň, Austria
Email: info.bags@mondigroup.com

Video s návodem můžete 
shlédnout zde 

Vydejte se na svoji cestu!
Stačí jen kliknout!
mymondi.mondigroup.com


