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myMondi /Yeni kolaylık
Dünya genelinde endüstriyel torbalar için

hepsi bir arada tek dijital platform



Kolay/iş 
• Genel Mondi veya özel torba  

sertifikasyonlarını indirin 
• Hızlı genel bakış için kişisel kontrol paneli 
• Siparişlerinizi ve faturalarınızı izleyin
• Stok yönetiminiz hakkında raporları indirin
•  Yeni ürün yenilikleri hakkında haberdar olun
• Şikayet iletin ve işlenmelerini her an izleyin

Kolay/kullanım
• Basit oturum açma
• Sezgisel gezinme
• 24/7 erişim

Kolay/sipariş
• Siparişler sistemimize  

anında ulaşıyor
• Torbaları hızlı ve kolayca tekrar sipariş edin
• Ayrıntılı bir ürün sayfasında torbalarınızın 

yapısını kontrol edin
• Şeffaf sipariş geçmişi

Şirketimizdeki en önemli kişiye – size – adanmış hepsi 
bir arada servis platformudur. myMondi ile kâğıt torba 
tedarikinizi – sadece birkaç tıkla – kolayca inceleyip 
yönetebilirsiniz! 

Müşteriden gelen bilgilere dayanarak platformu, gün-
lük işinizi kolaylaştıracak yararlı araç ve işlevlerle tasar-
ladık, geliştirdik ve donattık. 

myMondi’yi kullanmak kolay, platform ihtiyaçlarınıza 
uyarlandı ve en yüksek güvenlik standartlarını karşılıyor. 
Ama bu günlük iş rutinlerinizi daha rahat kılmaya 
yönelik sadece bir başlangıç noktasıdır. Bu nedenle 
myMondi’yi sizin için nasıl daha yararlı kılabileceğimiz 

konusunda sizden haber almayı umuyoruz. Sonuçta bu 
sizin platformunuz!

Endüstriyel torbalar için myMondi platformunu den-
emek isterseniz yerel Mondi satış sorumlunuza baş-
vurun. Yetkilendirme sürecini başlatıp, oturum açma 
verilerinizi ve nasıl devam edeceğinize dair bilgileri 
size göndereceğiz. Ayrıca eğitici videomuzu da izleye-
bilirsiniz; bu video myMondi’yi nasıl kullanacağınızı 
anlatıyor.

Herhangi bir sorunuz veya geri bildiriminiz varsa bizim-
le temasa geçmekten çekinmeyin! Mondi satış sorum-
lunuz, her gün, size yardım etmekten mutlu olur.

Siz müşterilerimize özel, 
eşsiz ve yeni myMondi 
dijital platformumuzu 
tanıtmaktan mutluyuz. 

myMondi’nin ana özellikleri nedir?
myMondi günün 24 saati, haftanın 7 günü kullanılabilir. 

Hesabınıza “tek bakışta” görünüm sağlayan kontrol panelinizin 
dışında birçok başka yarar da sağlar. 
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Mondi Industrial Bags GmbH
Marxergasse 4A
1030 Viyana, Austria
Email: info.bags@mondigroup.com

Eğitici videomuzu burada 
izleyebilirsiniz.

Yolculuğunuza başlayın!
Sadece tek bir tıkla!
mymondi.mondigroup.com


