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myMondi /Η νέα ευκολία
Η μοναδική ψηφιακή πλατφόρμα όλα-σε-1

για βιομηχανικές σάκους παγκοσμίως.



Εύκολη διεξαγωγή εργασίας  
• Λήψη γενικών πιστοποιήσεων της Mondi ή για  

συγκεκριμένο σάκο
• Ατομικός πίνακας εργαλείων για γρήγορη επισκόπηση 
• Παρακολούθηση των παραγγελιών και τιμολογίων
• Εύκολη λήψη αναφορών στη διαχείριση αποθέματός σας
• Ενημέρωση σχετικά με νέες καινοτομίες και προϊόντα
• Υποβολή παραπόνων και παρακολούθηση της εξέλιξής τους

Ευκολία στη χρήση
• Απλή πρόσβαση
• Εύκολη πλοήγηση
• Πρόσβαση κάθε ημέρα όλο το 

εικοσιτετράωρο

Εύκολη παραγγελία
• Οι παραγγελίες φτάνουν στα 

συστήματά μας αμέσως
• Εκ νέου παραγγελία για σάκους γρήγορα και εύκολα
• Ελέγχετε την κατασκευή των σάκων σας σε μια 

λεπτομερή σελίδα προϊόντος
• Σαφές ιστορικό παραγγελιών

Πρόκειται για μια όλα-σε-1 πλατφόρμα εξυπηρέτησης 
αφιερωμένη στο πιο σημαντικό πρόσωπο της εταιρείας 
μας – εσάς. Με την myMondi, μπορείτε εύκολα να 
επανεξετάσετε και να διαχειριστείτε τις προμήθειες 
χάρτινων σάκων – μόνο με λίγα κλικ! 

Με βάση τις  ανάγκες των πελατών μας σχεδιάσαμε, 
αναπτύξαμε και εξοπλίσαμε την πλατφόρμα με 
χρήσιμα εργαλεία και λειτουργίες που θα διευκολύνουν 
τις καθημερινές σας εργασίες. 

Η myMondi είναι εύκολη στην χρήση, είναι 
προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας και πληροί τα 
ανώτερα πρότυπα ασφάλειας. Ωστόσο είναι μόνο 
η αρχή για να γίνουν οι καθημερινές σας εργασίες 
πιο άνετες. Γι’ αυτό θα το εκτιμούσαμε εάν μας 

ενημερώνατε σχετικά με το πώς θα μπορούσαμε να 
κάνουμε πιο χρήσιμη την myMondi για εσάς. Σε τελική 
ανάλυση είναι η δική σας πλατφόρμα!

Εάν επιθυμείτε να δοκιμάσετε την myMondi για 
βιομηχανικούς σάκους, επικοινωνήστε με το τμήμα 
πωλήσεων της Mondi. Θα ρυθμίσουμε τη διαδικασία 
εξουσιοδότησης, θα σας στείλουμε τα διαπιστευτήρια 
σύνδεσης και τις πληροφορίες σχετικά με το πώς 
μπορείτε να προχωρήσετε. Επίσης μπορείτε να δείτε 
το βίντεο οδηγιών που θα σας καθοδηγήσει στις 
διαδικασίες τρόπου χρήσης της myMondi.

Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια μη διστάσετε να μας 
ενημερώσετε! Ο υπεύθυνος του τμήματος πωλήσεων 
της Mondi με χαρά είναι στην διάθεση σας κάθε ημέρα.

Με χαρά σας παρουσιάζουμε την 
myMondi – την αποκλειστική  
μας νέα ψηφιακή πλατφόρμα  
για τους πελάτες μας. 

Ποια είναι τα κύρια 
χαρακτηριστικά της myMondi;
Η myMondi είναι διαθέσιμη για εσάς κάθε ημέρα όλο το 
εικοσιτετράωρο. 

Εκτός του πίνακα εργαλείων που παρέχει μια πρώτη ματιά του 
λογαριασμού σας, προσφέρει πλήθος άλλων πλεονεκτημάτων. 
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Mondi Industrial Bags GmbH
Marxergasse 4A
1030 Vienna, Austria
Email: info.bags@mondigroup.com

Μπορείτε να δείτε το βίντεο 
οδηγιών εδώ 

Ξεκινήστε το ταξίδι σας!
Απέχει μόνο ένα κλικ!
mymondi.mondigroup.com


