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myMondi /The new easy
Den eneste alt-i-ett digitale plattformen

for industrisekker i hele verden



Enkel/drift 
• Last ned generell Mondi eller  

spesifikke sekksertifiseringer 
• Personlig dashbord for en rask oversikt 
• Overvåk ordrene og fakturaene dine
• Last ned rapporter om lageradministrasjonen din
• Hold deg oppdatert om nye produktinnovasjoner
• Send inn krav og spor fremdriften når som helst

Brukervennlig
• Enkel pålogging
• Intuitiv navigering
• Tilgang hele døgnet, hele uken

Enkel/bestilling
• Ordrene når systemene  

våre umiddelbart
• Bestill nye sekker raskt og enkelt
• Sjekk oppbygningen av sekkene dine på en 

detaljert produktside
• Transparent ordrehistorikk

Den er en alt-i-ett-serviceplattform som er dedikert til 
den viktigste personen i selskapet vårt – nemlig deg. 
Med myMondi kan du lett gå gjennom og administrere 
din forsyning av papirsekker, bare med noen få klikk! 

Vi har, basert på kundenes innspill, utviklet og utstyrt 
plattformen med nyttige verktøy og funksjonaliteter 
som vil gjøre hverdagsdriften din lettere. 

myMondi er lett å bruke, tilpasset behovene dine og 
oppfyller de høyeste sikkerhetsstandardene. Den er et 
utgangspunkt for å gjøre dine dagligdagse driftsrutiner 
mer praktiske. Derfor vil vi gjerne høre dine tips om 
hvordan vi kan gjøre myMondi enda mer nyttig for 
deg. Det er tross alt din plattform!

Hvis du vil prøve myMondi-industrisekker, kan du ta 
kontakt med din Mondi-salgskontakt. Vi setter i gang 
autorisasjonsprosessen, sender deg påloggingsop-
plysningene og informasjon om hvordan du går videre. 
Du kan også se på veiledningsvideoen vår, som viser 
deg hvordan du skal bruke myMondi.

Hvis du har spørsmål eller tilbakemeldinger, ikke nøl 
med å fortelle det til oss! Din Mondi-salgskontakt er 
glad for å kunne hjelpe deg, hver dag.

Vi er glade for å kunne 
presentere deg for myMondi 
– vår eksklusive nye digitale 
kundeplattform. 

Hva er myMondis hovedfunksjoner?
myMondi er tilgjengelig for deg hele døgnet, hele uken. 

I tillegg til dashbordet som gir deg en oversikt over kontoen 
din, finner du også en rekke andre fordeler. 
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Mondi Industrial Bags GmbH
Marxergasse 4A
1030 Vienna, Austria
Email: info.bags@mondigroup.com

Du kan se  
veiledningsvideoen her 

Start reisen din!
Den er bare ett klikk unna!
mymondi.mondigroup.com


