Obaly pro internetový obchod

Majitelé značky:

poskytují KOMFORT, vzbuzují DŮVĚRU i EMOCE.

Jestliže je v tomto případě distribuce
zboží oddělená od majitele značky,
neznamená to, že se samotná značka
v působení na zákazníka neuplatní.
Při vývoji obalů pro internetový obchod úzce
spolupracujeme s majiteli značky. Koordinujeme
požadavky majitele značky a distribučních center,
abychom vytvořili optimální návrhy, které zajistí
vnímání značky i efektivitu distribuce.
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Aktivně spolupracujeme na způsobu balení
a distribuce, jak s co nejmenším počtem
různých konstrukcí a rozměrů obalů, pokrýt
co největší počet objednávek.

-

která mohu vést k poškození obalu nebo zabaleného
zboží. Naši konstruktéři řešení všechny tyto aspekty již
při vývoji obalů. V našich laboratořích provádíme zkoušky SCT a BCT u základních materiálů, vlnité lepenky
a obalů a také pádové zkoušky u naplněných krabic.

Koncový uživatel:
Product
height
Výška
výrobku
v mm

Spotřebitelé oceňují řešení, která jim
nepřinášejí problémy.
Pro koncové uživatele je důležité dodání v neporušeném
stavu, přiměřená velikost a hmotnost obalu, snadné
otevírání, vracení nebo likvidace, šetrnost k životnímu
prostředí a vzhled obalu. Naše rozsáhlé možnosti vysoce kvalitního tisku a použití speciálních papírů, vynikající
provedení a optimalizace obalu přispívají k příjemnému
zážitku z nákupu, který vede k dalším objednávkám.
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Na jednotlivé objednávky se zboží posílá v nejrůznějších
tvarech a velikostech a v nejrůznějších kombinacích.
Podílíme se na systematické analýze potřeby velikostí
obalů a nabízíme obaly s variabilní velikostí a variabilními ochranné systémy. To umožňuje přizpůsobení v
procesu balení a efektivní rozesílání při použití malého
počtu velikostí obalu.
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LZajištění optimálních
--vlastností obalu
--Víme, co dopravci od obalů očekávají, a známe rizika, --
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Distribuce:

Podívejme se společně do
budoucnosti

---

----- INTERNETOVÝ OBCHODNÍK -----

S našimi obaly bude možné i v budoucnosti zajistit jednoduchost balení, komfort a úsporu nákladů. Tyto požadavky
stimulují poptávku a podporují růst internetového obchodování. Abychom vytvářeli maximální užitnou hodnotu, je
třeba řešení obalů stále vyhodnocovat a nově definovat.

našich zákazníků, usilujeme o dlouhodobá partnerství.
Vedle toho investujeme do nových zařízení a strojů, které
jsou potřebné pro výrobu obalů, specifická pro internetový obchod, jako jsou znovu uzavíratelné obaly, personalizace balení a informace pro sledování zakázky v čase.

Jsme vám nyní i v budoucnu ochotni poradit při optimalizaci obalů pro internetový obchod a pomoci vám zvýšit
obrat. Díky integrovanému hodnotovému řetězci různých
obchodních jednotek ve společnosti Mondi máme k
dispozici rozsáhlou síť různých výrobců a materiálů a
jsme schopni vyvinout řešení, která splní i nejpřísnější a
nejnovější požadavky. Abychom co nejvíce podpořili růst

Jsme připraveni hledat nové cesty, pokud jde o vývoj
flexibilních řešení. Na úseku vývoje a konstrukce obalů
máme vlastní skupinu, která vytváří inovativní koncepty
obalů a neustále se snaží zvyšovat poptávku koncových
uživatelů a bude i v budoucnu usilovat o zjednodušení
logistických procesů v dodavatelském řetězci internetového obchodu.

Pro více informací:
corrugated.packaging@mondigroup.com

Mondi Corrugated Services Gmbh
Marxergasse 4A
1030 Vienna, Austria
Tel: +43 1 790 13 0
Fax: +43 1 790 13 976
Email: corrugated.packaging@mondigroup.com
www.mondigroup.com

IN TOUCH EVERY DAY
www.mondigroup.com

Nezáleží na tom, jak velký je dnes váš obchod, když
přejdete na on-line, může být zítra mnohem větší.

Neomezená řešení obalů pro neomezené dodávání
Možnosti obalů z vlnité lepenky jsou téměř neomezené,
stejně jako sortiment výrobků nabízených na internetu. S firmou Mondi si můžete vybrat z rozsáhlého sortimentu standardních sekundárních obalů. Na základě
zdokonalení standardu FEFCO nabízí Mondi celou řadu
řešení. Pro výrobky, které vzhledem k jejich tvaru, citlivosti

--- INTERNETOVÝ OBCHODNÍK ----- DIS
Y
K
Č
TRIBU
É ZNA
L
CE -E
T
I
J
--- K
A
M
ONC
OVÝ
--UŽ
Důvěra
-IVA
Emoce
TE
LObal
hraje
v
internetovém
obchodování
důležitou
roli.
--Většina lidí věří, že již samotný obal ukazuje, jak se obSprávný obal zároveň musí vyvolávat u cílové skupiny
-pozi---chodník zajímá o zákazníky i o životní prostředí, a že obal
tivní emocionální reakce na značku zboží. Je tedy důležitým
--hodně vypovídá o důvěryhodnosti společnosti, která se
spojovacím článkem mezi značkou a spotřebitelem. --

Komfort
Internetoví obchodníci i koncoví spotřebitelé vítají jednoduché postupy a snadnou manipulaci, což jim v dnešním
rychlém světě šetří čas a námahu.

Naše obaly a služby pro internetový obchod přispívají
k bezproblémovému a efektivnímu obchodování a setkávají se u koncových spotřebitelů s velkým ohlasem.
Víme, jak rychle se v internetovém obchodě mění poptávka podle sezóny, a zajišťujeme maximální flexibilitu od
návrhu obalu po plánování výroby až po finální dodání.
• Flexibilní řešení pro zákazníky
• Široký sortiment obalů
• Společný růst s našimi partnery na současných
i nových trzích
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skrývá za internetovým odkazem.

My, pracovníci firmy Mondi, vám pomůžeme optimalizovat rozměry obalů tak, aby se neplýtvalo obalovým
materiálem. Zajistíme také splnění vašich požadavků na
kvalitu a pevnost obalu, aby nedocházelo k poškození
zboží a udrželi jste si stálou důvěru koncových zákazníků. Současně nabízíme vysoký standard dodávek, s
garancí dodání obalů včas a v požadovaném množství.
• Výrobní zařízení s vysokou kapacitou
• Strategie zálohování v rámci sesterských společností
• Systém dodávek just-in-time
• Vlastní vývojová oddělení a zkušební laboratoře
• Základní materiály s vysokou pevností
• Zkušenosti a nástroje pro optimalizaci obalů

Důmyslné a uživatelsky příjemné konstrukce obalu, atraktivní potisk a vysoce kvalitní materiály zvyšují hodnotu
značky. Vnímání hodnoty zboží a celková spokojenost
zákazníka je úzce spojena s obalem: čím lepší je obal, tím
lepší je zabalený výrobek.

Poradíme vám při navrhování obalu a volbě tisku, tak aby
byla vaše značka vnímána co nejlépe. Významné výhody,
které jsme již internetovým obchodníkům přinesli, vedly v
řadě případů k navázání oboustranně prospěšných dlouhodobých obchodních vztahů.
• Různé technologie tisku
• Propojená oddělení vývoje a konstrukce obalů
v jednotlivých sesterských společnostech
• Zkušenosti s optimalizací obalů pro internetový obchod
• Individuální podpora projektů
• Přehled o požadavcích koncových uživatelů
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Mondi Corrugated Packaging má dlouholeté
zkušenosti se zásilkovým prodejem a s společnostmi, které se tímto prodejem zabývají. Zná
tudíž všechny aspekty obalů pro e-obchody – od
přání a potřeb majitelů značky a internetových
obchodníků až po požadavky distribučních center, dopravců a koncových uživatelů. Najdeme
pro vás to správné řešení, ať už z hlediska efektivity distribuce, nízkých dopravních nákladů, maximálního komfortu pro spotřebitele komplexně
z hlediska všech těchto aspektů.

Příklady řešení Mondi:

----------------------

Internetový obchod roste
v posledních letech nevídaným
tempem. Obal podporuje
nárůst prodeje v internetových
obchodech a představuje
spojovací článek mezi
prodejcem a koncovými
zákazníky.

--

Obal: důležitý
prvek v internetovém
obchodu

nebo extrémní hmotnosti kladou na obal zvláštní nároky,
nabízíme speciální řešení. Všechna řešení pro internetový
obchod jsou navrhována s ohledem na efektivitu a flexibilitu obalu, snížení množství obalů a balícího materiálu i
na vyloučení nepapírových součástí a berou v úvahu také
doporučení dopravců a požadavky koncového uživatele.

Opětné použití

FleX Size – variabilní velikost

Řešení s dvojitou lepicí páskou
zvyšuje komfort při balení i otvírání
obalu a zároveň zajišťuje bezproblémové vracení.

Obaly typu „bonboniéra“

Velikost teleskopických obalů, klopových krabic s rýhovanými bočními stěnami nebo speciální řešení
dno + víko mohou být přizpůsobeny pro dodání i vrácení zboží. Díky nim je možné snížit
počet používaných obalů i dopravní náklady.

Vícebodově lepené jednodílné obaly
urychlují proces plnění, jsou atraktivní a praktické.

Inside ProteX – vnitřní
ochranné vložky
Flexibilní, nastavitelné vnitřní
vložky zabraňují posunu a tření
zabaleného zboží, snižují potřebu dalších výplňových materiálů.

Samosvorné dno – snadné
složení
U řešení s automatickým dnem není zapotřebí lepicí páska. Tento obal zvyšuje efektivitu balení v distribučním centru a dá se snadno rozložit při likvidaci.

SafeX

C-Pack
Obal s maximální úsporou materiálu, vhodný pro ploché
výrobky, jako jsou knihy nebo DVD.

Řešení se zajištěním proti neoprávněné manipulaci zabraňuje
krádeži nebo manipulaci při posílání
cenností, křehkého zboží nebo hygienického zboží, potravin a farmaceutických výrobků.

Palety z vlnité
lepenky
Lehká, pevná alternativa dřeva,
přizpůsobitelné požadavkům zákazníka, snadná likvidace. K samotné desce je možné přidat nohy pro přepravu vysokozdvižným vozíkem.
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