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E-ticaret işlerinizden hep kâr etmeniz 
için 3e yaklaşımımızla paketlemede 
iddialıyız.

e-konomik  
Süreçlerin uygulama maliyetleri düşürülür

e-tkin 
Lojistik maliyetler, ürün ve malzeme israfı 
azaltılır

e-kolay 
Kolaylık ve deneyim en üst düzeye çıkarılır

Tüketicileri memnun edecek her konuda;

daha hızlı ve daha güvenli paketlemeden, daha iyi  

hacim ve malzeme kullanımına kadar, e-konomik, e-tkin  

ve e-kolay hale getirecek çözümleri birlikte bulalım.  

E-mağaza çözümlerimiz işinize değer katar ve toplam  

maliyette tasarruf sağlar. İzin verin, işinizi birlikte büyütelim!

spaceheroes!

surething!

Seeyouagain

bornready!
Hızlı paketleme,  
kısa işlem süresi.

Daha az boşluk,  
daha çok ürün.

Daha iyi koruma,  
daha az atık.

Daha fazla deneyim,  
istekli müşteriler.

Ambalajı,  
paketleme  

istasyonunun 
yapısına uyarlayın

Mümkün olduğunca 
çok ürünü az sayıda 

nakliye kutusuna 
yerleştirin

Hızlı  
uygulanabilecek 

çözümler geliştirin 
(birleştirme,  
doldurma ve  
kapamada)

Tek parçalı çözüm

Tek paketleri  
kargo bölmesinde  

istifleyebilme

Dağıtım merkezlerine 
verimli bir taşıma  
yapabilmek için,  
palet ölçülerinin  

optimum kullanıma  
göre ayarlanması

Paketlerdeki boşlukların 
giderilmesi

Mümkünse düz 
formda ambalaj 

tercihi 

Uygun takviye veya 
donanımlar ile kutu 
mukavemetini artırın

Ayıraçlar ve ek 
donanımlar ile 

gönderideki malları 
koruyun

Neme ve sıvıya 
dayanıklı  

ambalajlama

Boyut optimizasyonu - 
boşluksuz paketleme

Reklam veya pazarlama 
mesajları bastırın veya 

ekleyin

Hasarsız ürün Seçkin görünüm Çevreci ve kolay  
bertaraf edilebilir 

ambalaj

Ambalajı bir e-ticaret  
sermayesine dönüştürelim.
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e-konomik 
e-tkin 
e-kolay 

Süreç

Çevre Lojistik

Tüketici deneyim

Koruma

 
 

 

  KUTULARIN bizi  
 iyi TANITMASI  
   için gelişmeyi  

ASLA BIRAKMA



Avantajları:  
Hızlı paketleme, hırsızlığa karşı emniyetli, kolay 
kapama, son kullanıcı tarafından kolay kutu açma 
deneyimi 

Özellikleri:   
Tabanı düz, aç-kullan tipi, yapıştırma bandı,  
fermuar ile açma, hafif, dış yüzeye baskı   

Avantajları:  
kolay kapama, son kullanıcı tarafından kolay kutu 
açma deneyimi 
  

Özellikleri:   
Elle katlama, yapıştırma bandı, fermuar ile açma,  
dış yüzeye baskı    
 

Seçenekler:    
Elle kilitleme

Avantajları:  
Hızlı paketleme, hırsızlığa karşı emniyetli, takviyeli  
koruma, kolay kapama, son kullanıcı tarafından  
kolay kutu açma deneyimi 
 

Özellikleri:  
Güçlendirilmiş otomatik taban, bindirmeli  
üst kapak, yapıştırma bandı, fermuar ile açma,  
dış yüzeye baskı 

Avantajları:  
boşluksuz nakliye, uygun maliyet  

Özellikleri:  
Katlama hatları / yüksekliği ayarlanabilir, kapaklı,  
dış yüzeye baskı

Seçenekler:    
Havalandırma delikleri, tutma yerleri

 Sıklıkla sipariş edilen 
kutu Ve Zarflar.
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Başarılı bir e-ticaret için  
3e ambalajlama çözümleri

Tipik kullanımı: 

Tipik kullanımı:  

Tipik kullanımı: 

Tipik kullanımı:  giysi, aksesuarlar

giysi, aksesuarlar ayakkabı, çok amaçlı 

çok amaçlı

Avantajları: 
takviyeli koruma, kolay kapama, son kullanıcı 
tarafından kolay kutu açma deneyimi  

Özellikleri:   
Düz taban, takviyeli yan kenarlar, elle katlama, 
yapıştırma bandı, fermuar ile açma, dış yüzeye baskı 

Seçenekler:    
Elle kilitleme

Tipik kullanımı: giysi, çok amaçlı

Tipik kullanımı:  

Avantajları:  
boşluksuz nakliye, iç yapıda tasarruf,  
uygun maliyet   
 

Özellikleri:   
Boyutları ayarlanabilir,  yapıştırma bandı,  
fermuar ile açma, dış yüzeye baskı     kitap, elektronik eşya, 

çok amaçlı 

e-shop  
DelightBox

e-shop  
SupremeBox

e-shop  
SizeMeBox

e-shop  
TwistMailer

e-shop  
CarrierBox

e-shop  
TopFoldBox



Mondi, ambalaj ve kağıt üretiminde bir dünya lideri  

olup, ambalaj ve kağıt üretimi için geliştirdiği yenilikçi  

ve sürdürülebilir çözümleri ile müşterilerini ve tüketicileri 

memnun etmektedir. Mondi, ormanların idaresinden,  

kağıt hamuru, kağıt ve plastik film üretimine; endüstriyel  

ve tüketici paketleme ürünleri için etkili çözümler 

geliştirmektenbunların üretimine kadar paketleme ve  

kağıt değerler zincirinetamamen entegre olmuştur. 
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30’dan fazla ülkede 100’ün üzerinde üretim tesisi. 

Oluklu ambalaj segmentimiz 16 tesisten oluşmaktadır.   

Stay in 
touch

Mondi Corrugated Services GmbH

Marxergasse 4A | 1030 Vienna | Austria 

T +43 1 79013 0 | F: +43 1 79013 960

M info.corrugated@mondigroup.com

mondigroup.com 

 

Find us on social media


