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Basın Bildirisi 
 

Mondi yenilikçi ambalajlama çözümleri alanında 4 kategoride 
5 World Star Ödülü kazandı  

 
Viyana, 19 Aralık 2017 – 2018 World Star Ödülleri’nde Mondi 4 kategoride yenilikçi ambalajlama 
alanında 5 dalda ödüllendirildi. Dünya Ambalaj Örgütü tarafından yılda bir kez düzenlenen prestijli 
ödüller, 33 ulusal ödülü ve beş kıtadan katılımcıları kapsıyor.  
 
Mondi Oluklu Mukavva COO’su Armand Schoonbrood, “Bu ödüle layık bulunmaktan gurur 
duyuyoruz. Bunu müşterilerimizin trend lideri olmalarını ve kendi pazarlarında farklılık 
yaratmalarını sağlamamızın bir göstergesi olarak görüyoruz,” dedi. “Bir gecede beş ödül 
kazanmak inanılmaz ve muhteşem bir başarıdır. Bu ödüller müşterilerimizi dinlemenin ve işbirliği 
içinde calışmanın ürünüdür!” 
 
Mondi'nin ödüllü ambalaj çözümleri küresel marketlerdeki açık eğilimleri vurguluyor. Nihai 
kullanıcı ürünlerinin paketlenmesi, içecekler, satış noktası, ağır hizmet tipi ya da endüstriyel 
paketleme, müşterilerin daha kolay nihai kullanıcı dağıtımı, özgün pazarlama fırsatları, yüksek 
materyal yeterlilik ve dayanıklılık sunan paketleme çözümleri müşterilerin taleplerine cevap 
veriyor. 
 
Mondi'nin ‘Grill Box’'u Ambalajlama Malzemeleri & Parçalar Kategorisi' nde ödül almaya hak 
kazandı. Grill Box, mangal yakmayı daha kolay, temiz ve güvenli kılan yegane teknik bir ambalaj 
çözümüdür. Oluklu dış ambalaj çırayı tutuşturan ve kömüre kibrit çakan bir baca işlevi görür. Kutu 
parçalara ayrılır ve ateşlendikten sonra 20 dakika içinde ideal ısıda kömürü salıverir. Zehirli 
maddeler salınmaksızın tamamen yanmayı sağlamak için basım aşamasında su bazlı 
mürekkepler kullanılır. Ek olarak, rahat taşıma için bir el tutma yeri olup alışılagelmiş torbalardan 
hasara uğramaya daha az eğilimlidir.   
 
İçecekler Kategorisi'nde, Mondi'nin göz alıcı perakende satış içecek ambalajı ‘Take It’' de 
tasarım ve işlevselliği ile World Star Ödül jürisinden ödül aldı. Nakliye ambalajı azami işlevsellik 
ve kullanım rahatlığını minimum malzeme kullanımı ile – açık görünüm kavramı malzeme 
kullanımında %60 azalmaya imkan tanır. Benzersiz ve yenilikçi kilitlemeli sistem tek teneke 
kutuların satış noktasında yerlerinden alınmalarını engeller; bant ve tutkal kullanılmaksızın 
kapatılabilir. Bunun da ötesinde, 'Take It' marka tanınmasını oluklu ambalajlama ve görünür ürün 
arasında görsel bir bağ yaratarak destekler.   
 
Satış Noktası Kategorisi'nde iyi düşünülmüş, bantsız yapısı ile ürünü süpermarket koridorlarının 
merkezinde konumlandıran ‘Baca Stand’ World Star Ödül jürisinin desteğini kazandı. ‘Baca 
Stand’ta bulunan display konsepti iki oluklu tepsiyi ana desteğe bağlayan akıllı kenetlenme 
sistemli dayanıklı mukavva yapıdan oluşur. Dolum süreci kolay ve hızlıdır, ve son müşteriler 
ürüne rahatça ulaşabilirler. Daha önemlisi, yeni çözüm verimlilik alanında puan topluyor: %46 
daha az malzeme kullanıyor ve alışılagelmiş üst üste konulabilir A-boxes ile karşılaştırıldığında, 
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A-Boxes elle bantla sarılmayı ve topak başına %20 daha az hazırlama süresi gerektiriyor.   
 
Mondi'nin taşıma kategorisinde iki ambalaj çözümü World Star Ödülü’nü almaya hak kazandı. 
Mondi ve İskandinav ortağı aPak AB, İsveç'ten Çin'e araba kaputları taşınmasında geleneksel 
olarak kullanılan ahşap kasaların yerine geçen ‘Simple Sphere’ ile ambalaj çözümleri alanında 
World Star Ödüllerine katıldılar. Ağır sanayiye uygun oluklu mukavva ambalajlama çözümü, 30 
saniyeden az zamanda, vida, bant ve tutkal olmaksızın, oldukça hızlı kurulabilir yenilikçi dönme 
kilit yapısı ile ön plana çıkıyor. Bunun yanısıra yeni malzeme daha hafif, neme ve buğulaşmaya 
karşı dayanıklı olup, patentli VCI teknolojisi içeren aşınmaya karşı benzersiz bir çözüm özelligi 
içerir. Sonuç olarak, ‘Simple Sphere’ sadece daha kısa montaj ve söküm zamanı sunmakla 
kalmaz, aynı zamanda ahşap kasalara çevre dostu bir alternatif sunar.  
 
Bu kategorideki ikinci ödül, bir müşteri tarafından malzeme ve ambalajlama verimliliğini arttırmak 
için Mondi'ye, ağır hizmet tipi ve endüstriyel ambalajlama uygulamasıyla aksiyal akımlı 
vantilatörler için verildi. Sipariş üzerine yapılmış istiflenebilir köşeler bir tek parça mukavvadan 
yapıldı, Aksiyal akımlı vantilatörler %30 malzeme kullanımı azalmasını sağlar. Ayrıca, yeni 
istiflenebilir köşeler daha önceki çözüme göre iki kat daha hızlı birleştirilebilir. Bu durum 1000 
paketlenmiş vantilatör için 17 saatlik zaman tasarrufunu garanti eder.  
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Mondi Oluklu Mukavva Birimi Hakkında: 

  
Mondi Oluklu Mukavva Ambalaj, Mondi’nin Avrupa ve Uluslararası bölümüne bağlı bir iş 
birimidir. Başta Orta ve Güney Doğu Avrupa olmak üzere Avrupa’nın lider oluklu mukavva 
ambalaj tedarikçisi konumundadır. Çeşitli ülkelerde yer alan 16 tesisten oluşan üretim ağıyla 
yenilikçi tasarımlar ve en modern baskı ve yapıştırma teknolojilerini sunmaktadır. Ambalaj 
türleri, taşıma kutularından büyük tüketici teşhir üniteleri ve heavy duty ambalajlara kadar 
değişiklik göstermektedir. Bunlar rafa hazır ambalaj olabildikleri gibi; hızlı tüketim ürünleri, 
çabuk bozulabilen gıda maddeleri, tehlikeli maddeler ve diğer ürünlere yönelik nakliye kutuları 
olarak da üretilmektedir.  

 
Biz Mondi’yiz: IN TOUCH EVERY DAY 

Mondi 30’u aşkın ülkede 25.000 çalışanı olan global bir ambalaj ve kâğıt ürünleri grubudur. Ana 
faaliyetlerimiz Orta Avrupa, Rusya, Kuzey Amerika ve Güney Afrika’da bulunuyor. 2016 yılında 
Grubun cirosu 6,7 milyar Euro’ya, kullanılan sermaye getirisi ise %20,3’e ulaşmıştır.  
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Biz orman yönetimi ve lif, kâğıt ve bileşik plastik üretiminden verimli ve yenilikçi sanayi veya 
tüketici malları ambalaj çözümlerinin geliştirilmesine kadar, ambalaj ve kâğıt değer zincirinin 
tümünde faaliyet gösteriyoruz. Müşterilere özel 100.000’den fazla çözüme dönüştürülmüş 100’ü 
aşkın ürünümüzle beklediğinizden daha fazlasını sunuyoruz. Dünyanın her tarafında önde 
gelen markalar ambalaj ve kâğıt dönüştürme; evcil hayvan bakımı; ev ve kişisel bakım ürünleri; 
gıda ve içecekler; grafik ve fotoğrafçılık; inşaat ve yapı; kimyasallar ve tehlikeli maddeler; 
medikal ve ilaç; nakliye ve ulaştırma; ofis ve profesyonel baskı; otomotiv; perakende ve e-
ticaret; tarım gibi çok çeşitli sektörlerde yenilikçi teknolojilerimize ve ürünlerimize 
güvenmektedir. 

Sürdürülebilirliği temel almak bize göre iyi bir iş anlayışıdır. Bu, sorumlu ve kârlı bir şekilde 
büyümemizin ayrılmaz bir parçasıdır ve her gün yaptığımız her şeyin özündedir. Daha azla 
daha fazlasını başarmak, ekosistemlerin sorumlu bir şekilde yönetilmesini desteklemek, 
çalışanlarımızı geliştirmek ve onlara ilham vermek ve de sürdürülebilir ürün çözümlerimizin 
oluşturduğu değeri artırmak için yeni yollar aramaya devam ediyoruz.  

Mondi, MND kodu altında Mondi Limited şirketiyle Johannesburg Menkul Kıymetler Borsası JSE 
Limited’de ve MNDI kodu altında Mondi plc şirketiyle Londra Menkul Kıymetler Borsası’nda 
olmak üzere iki borsada kote edilmiş bir şirket yapısına sahiptir. 2008 yılından beri FTSE4Good 
endekslerine, 2007 yılından beri JSE’nin Sosyal Sorumlu Yatırım (SRI) Endeksine dâhiliz. 

 

 

 

 


