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myMondi / 
A könnyedség új mércéje

Világszerte az egyetlen, minden egyben digitális 
platform ipari papírzsákok kezeléséhez



Egyszerű/üzletmenet 
• Töltse le az általános, vagy adott zsákot illető 

Mondi tanúsítványokat 
• Személyes, gyors áttekintést kínáló irányítópult 
• Kísérje figyelemmel rendeléseit és számláit
• Töltse le a készletgazdálkodással kapcsolatos beszámolókat
•  Legyen naprakész az új termékfejlesztéseket illető ügyekben
• Tudassa az igényeit, és mindenkor kövesse nyomon a feldolgozásukat

Könnyű/használat
• Egyszerű bejelentkezés
• Megérzésszerű navigálás
• Napi 24 órás hozzáférés

Könnyű/rendelés
• A rendelések azonnal 

bekerülnek a rendszerünkbe
• Rendeljen utána zsákokat gyorsan és könnyen
• Ellenőrizze a zsákok összeállítását a részletes 

termékoldalon
• Átlátható rendelési előzmények

Ez egy minden egyben szolgáltatási platform, amely 
cégünk legfontosabb célszemélyének - Önnek szól. 
A myMondi-val könnyedén - mindössze néhány 
kattintással - áttekintheti és kezelheti a papírzsák 
készletét! 

Ügyfeleink visszajelzése alapján olyan hasznos esz-
közökkel és funkciókkal terveztük, fejlesztettük és 
ruháztuk fel a platformot, amelyek megkönnyítik az Ön 
mindennapi üzleti tevékenységét. 

A myMondi könnyen használható, igazodik az Ön 
igényeihez, és a legszigorúbb biztonsági előírások-
nak is megfelel. De ez még csak a kezdet ahhoz, 
hogy kényelmesebbé tegyük az Ön rendes napi üzleti 
munkamenetét. Ezért örömmel vennénk javaslatait, 

hogy miként tehetjük még hasznosabbá a myMondi-t 
az Ön számára. Végül is, ez az Ön platformja lesz!

Ha szeretné kipróbálni a myMondi ipari papírzsákok 
terén történő használatát, vegye fel a kapcsolatot a 
Mondi területileg illetékes értékesítési megbízottjával. 
Beállítjuk az engedélyezési folyamatot, elküldjük 
Önnek a bejelentkezési adatait, és tájékoztatjuk a 
további teendőkről. Megtekintheti az oktató videóinkat 
is, amely végigvezeti Önt a myMondi használatakor 
követendő lépéseken.

Ha bármilyen kérdése vagy visszajelzése van, ne 
habozzon. Elő velük! A Mondi értékesítési megbízottja 
minden nap szívesen segít Önnek.

Örömünkre szolgál, hogy 
bemutathatjuk Önnek a 
myMondi-t – ezt az ügyfeleknek 
szánt, egyedülálló, új digitális 
platformunkat. 

Melyek a myMondi fő jellemzői?
A myMondi a nap 24 órájában rendelkezésére áll. 

Az irányítópulton kívül, amely „röpke“ áttekintést nyújt a 
fiókjáról, még számos más előnyt is kínál. 
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Mondi Industrial Bags GmbH
Marxergasse 4A
1030 Vienna, Austria
Email: info.bags@mondigroup.com

Az oktató videónkat itt 
tekintheti meg  

Induljon hát a felfedezés!
Mindössze egyetlen kattintással!
mymondi.mondigroup.com


