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myMondi /The new easy
Het enige alles-in-één digitale platform

voor industriële zakken wereldwijd



Eenvoudig/zaken doen 
• Download algemene Mondi of specifieke 

zakcertificeringen 
• Persoonlijk dashboard voor een snel overzicht 
• Houd uw bestellingen en facturen in de gaten
• Download rapporten over uw voorraadbeheer
• Blijf op de hoogte van nieuwe productinnovaties
• Dien op elk gewenst moment claims in en volg het verloop ervan

Makkelijk/te gebruiken 
• Eenvoudig inloggen
• Intuïtieve navigatie
• 24/7 toegang

Eenvoudig/bestellen
• Bestellingen bereiken onze 

systemen onmiddellijk
• Snel en gemakkelijk zakken bijbestellen
• Bekijk op een gedetailleerde productpagina hoe uw 

zakken zijn gemaakt
• Transparante bestelgeschiedenis

Het is een alles-in-één-serviceplatform dat speciaal 
bestemd is voor de belangrijkste persoon in ons 
bedrijf – u. Met myMondi kunt u uw voorraad papieren 
zakken eenvoudig bekijken en beheren – met slechts 
een paar klikken! 

We hebben het platform op basis van feedback van 
onze klanten ontworpen, ontwikkeld en voorzien van 
handige tools en functionaliteiten die uw dagelijkse 
activiteiten gemakkelijker zullen maken. 

myMondi is gemakkelijk in gebruik, aangepast aan 
uw behoeften en voldoet aan de hoogste beveilig-
ingsnormen. Maar dit is slechts het begin waarmee uw 
dagelijkse bedrijfsactiviteiten gemakkelijker worden 

gemaakt. Daarom horen we graag van u hoe wij my-
Mondi voor u nog nuttiger kunnen maken. Het is ten-
slotte uw platform!

Als u myMondi wilt gebruiken voor industriële zakken, 
neem dan contact op met uw contactpersoon bij 
Mondi Sales. Wij zullen het autorisatieproces dan in 
gang zetten en u de aanmeldingsreferenties en infor-
matie over verdere stappen toesturen. U kunt ook onze 
zelfstudievideo bekijken die u helpt bij het gebruik van 
myMondi.

Als u vragen of feedback heeft, aarzel dan niet om ons 
dit te laten weten! Uw contactpersoon bij Mondi Sales 
staat graag voor u klaar, elke dag weer.

Met trots presenteren wij u 
myMondi – ons exclusieve 
nieuwe digitale platform 
voor klanten.  

Wat zijn de belangrijkste functies 
van myMondi?
myMondi is 24/7 beschikbaar 

Naast uw dashboard dat een „in één oogopslag“-overzicht van 
uw account toont, biedt het nog tal van andere voordelen.  
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U kunt onze zelfstudievideo hier 
bekijken  

Begin uw reis!
Het is slechts één klik verwijderd!
mymondi.mondigroup.com


