
IN TOUCH EVERY DAY
mymondi.mondigroup.com 

myMondi /Facilități inovatoare
Singura platformă digitală completă la nivel 

mondial pentru sectorul sacilor industriali



Desfășurarea simplă  
a activităților profesionale 
• Descărcați certificări generale Mondi sau certificări specifice pentru saci 
• Tablou de bord personalizat pentru o imagine de ansamblu rapidă 
• Monitorizați comenzi și facturi
• Descărcați rapoarte privind gestionarea stocurilor
• Rămâneți informați privind inovații de produse noi
• Transmiteți solicitări și monitorizați procesele aferente în orice moment

Utilizare simplă 
• Conectare facilă
• Navigare intuitivă
• Acces non-stop

Plasare simplă  
a comenzilor
• Comenzile ajung imediat în sistemele noastre
• Repetați comenzile de saci rapid și ușor
• Verificați compoziția sacilor în cadrul unei pagini 

de produs detaliate
• Istoric transparent al comenzilor

Este o platformă completă de servicii, dedicată celei 
mai importante persoane din compania noastră – 
dumneavoastră. Prin intermediul myMondi, puteți 
analiza și gestiona cu ușurință stocul dumneavoastră 
de saci de hârtie – cu doar câteva clicuri! 

Pe baza sugestiilor clienților, am conceput, dezvoltat 
și echipat platforma cu instrumente și funcții utile, care 
vă vor simplifica activitățile profesionale curente. 

myMondi este o platformă ușor de utilizat și adaptată 
necesităților dumneavoastră, care îndeplinește cele 
mai înalte standarde de siguranță. Însă acesta este 
doar un punct de plecare pentru facilitarea activităților 
dumneavoastră profesionale de rutină. Astfel, am apre-
cia dacă ne-ați împărtăși opiniile dumneavoastră cu 

privire la modul în care am putea transforma myMondi 
într-un instrument și mai util pentru dumneavoastră. La 
urma urmei, este platforma dumneavoastră!

Dacă vă interesează să utilizați myMondi în sectorul 
sacilor industriali, contactați responsabilul dumneav-
oastră de vânzări Mondi. Vom configura procesul de 
autorizare și vă vom trimite datele de conectare și in-
formații privind modul de utilizare. De asemenea, puteți 
viziona ghidul nostru video cu instrucțiuni de utilizare a 
platformei myMondi.

Dacă aveți întrebări sau feedback, nu ezitați să ne 
contactați! Responsabilul dumneavoastră de vânzări 
Mondi vă stă la dispoziție zi de zi.

Suntem încântați să vă 
prezentăm myMondi – noua 
noastră platformă digitală 
exclusivă pentru clienți. 

Care sunt principalele caracteristici 
ale platformei myMondi?
myMondi este o platformă disponibilă non-stop.  

Pe lângă tabloul de bord care vă oferă o imagine de ansamblu 
a contului dumneavoastră de utilizator, aceasta vă asigură 
numeroase alte beneficii.  
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Mondi Industrial Bags GmbH
Marxergasse 4A
1030 Viena, Austria
Email: info.bags@mondigroup.com

Puteți viziona aici 
ghidul nostru video. 

Începeți-vă călătoria!
Printr-un simplu clic!
mymondi.mondigroup.com


