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Mondi  
to my!
Jako globalna grupa branży 
opakowaniowej i papierniczej, jesteśmy 
dumni z faktu, że nasze produkty 
towarzyszą każdego dnia życiu milionów 
ludzi – w domu, podczas zakupów, pracy 
i zabawy.

Istotą naszej działalności jest dostarczanie 
naszym konsumentom innowacyjnych 
i ekologicznych opakowań. Wykraczanie 
ponad przeciętność – dla naszych 
pracowników jak i konsumentów – jest 
kluczowym elementem sukcesu Mondi, 
który rozbudza naszą pasję skutecznego 
działania. 

Niniejsza broszura została zaprojektowana, 
aby zademonstrować Wam, w jaki 
sposób działamy – nazywamy ten sposób 
„Drogą Mondi”. Zapraszam gorąco do 
odwiedzenia nas w Internecie albo 
w jednej z ponad stu naszych lokalizacji na 
całym świecie, aby dowiedzieć się o niej 
więcej z pierwszej ręki.

Prowadzenie tej firmy to ogromny zaszczyt. 
Zachęcam do nawiązania kontaktu  
z nami i dzielenia się opiniami. Cenimy 
współpracę, a Wasze pomysły są dla nas 
źródłem inspiracji.

Peter Oswald 
Dyrektor Generalny Grupy Mondi



Digitalizacja, zmiany demograficzne, 
troska o środowisko. Oto kilka 
z najważniejszych aspektów 
determinujących obecne trendy  
w branży opakowaniowej i papierniczej.

Na bieżąco  
z trendami

Aby móc odpowiednio dostosować się do ciągłych zmian na rynku, 
nasi klienci i konsumenci potrzebują coraz bardziej innowacyjnych  
i ekologicznych rozwiązań opakowaniowych i papierniczych. Nasze 
wieloletnie doświadczenie i nacisk na badania i rozwój pozwalają 
nam pozostać o krok do przodu przed nowymi 
trendami rynkowymi. 
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Zwiększone zapotrzebowanie na łatwe 
w użyciu, bezproblemowe opakowania 
wynika z coraz większej liczby starszych 
osób prowadzących coraz dłuższe, aktyw-
ne życie. Uchwyty, paski rozdzierające dla 
łatwego otwierania, dzióbki do nalewania 
i lekkie materiały sprawiają, że opakowania 
stają się bardziej praktyczne dla osób 
w każdym wieku. 

Przyjazne dla 
użytkownika

Kolejnym czynnikiem wpływającym na 
trendy w branży opakowaniowej jest 
urbanizacja – zwłaszcza we wschodzących 
gospodarkach o szybkim przyroście PKB  
i rozwoju rynków towarów konsumpcyjnych. 
Ponadto konsumenci na całym świecie 
stają się coraz bardziej mobilni, a ich 
życie toczy się w coraz to szybszym 
tempie, zwiększając zapotrzebowanie na 
opakowania do użytkowania w drodze.

Dopasowane

Zakupy online nie są tylko przelotnym 
trendem, lecz sposobem na życie. Opa-
kowania mają chronić produkty, a przy 
tym dobrze prezentować się dla odbiorcy. 
Mondi projektuje opakowania we właści-
wym rozmiarze, lekkie, a przy tym wy-
trzymałe. Minimalizujemy odpady opako-
waniowe, ułatwiamy recykling i oferujemy 
udogodnienia takie jak łatwe zwroty. 

Handel elektroniczny

Dla konsumentów na całym świecie 
wygoda znaczy dziś wszystko. 
Zwłaszcza jeśli chodzi o opakowania 
żywności, artykułów higieny osobistej 
oraz środków czystości dla domów. 
Istotnym czynnikiem leżącym u postaw 
tego trendu są zmiany demograficzne. 
Mniejsze lub jednoosobowe gospodarstwa 
domowe preferują przykładowo 
mniejsze opakowania i opakowania  
z możliwością ponownego zamykania, 
aby unikać marnowania żywności. Nasze 
zaawansowane powłoki barierowe  
i laminaty w wygodny i ekonomiczny 
sposób przedłużają przydatność do 
spożycia i zapobiegają stratom żywności.

Wygodne

Na bieżąco z trendami
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Zrównoważo-
ny rozwój
Zrównoważony rozwój jest częścią 
naszego DNA. Bierzemy pod uwagę 
wpływ na środowisko naszych opakowań 
i papierów oraz procesów produkcyjnych. 
Na szczęście nie jesteśmy sami –  
z uwagi na wzrost świadomości wśród 
konsumentów przedsiębiorstwa oferują 
produkty bardziej przyjazne dla środowiska 
i poprawiają wyniki ekologiczne 
swoich procesów produkcyjnych. 
Jest to widoczne w wielu obecnych 
trendach, takich jak niskogramaturowe 
opakowania, opakowania elastyczne 
oraz wykorzystywanie materiałów 
opakowaniowych na bazie włókna  
w całości nadających się do recyklingu. 

Przejście z opakowań sztywnych na 
elastyczne to trend wynikający z wielu 
potrzeb dzisiejszego konsumenta. 
Elastyczne opakowania są lżejsze  
i wygodniejsze dla wielu użytkowników 
końcowych. Dzięki postępom 
technologicznym w tym zakresie 
opakowania elastyczne dorównują  
dziś opakowaniom sztywnym 
pod względem wytrzymałości 
i trwałości. Nasze opakowania 
elastyczne umożliwiają redukcję 
kosztów opakowania i transportu 
nie tracąc przy tym na jakości.

Elastyczne

Na bieżąco z trendami
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Na bieżąco z trendami

Możliwość „zadruku” papieru i opakowań jest dziś jednym  
z najważniejszych priorytetów. Ze względu na zaostrzającą się 
konkurencję producenci chcą, aby produkty ich marki wyróżniały 
się na półkach sklepowych. Oferujemy materiały dostosowane do 
zaawansowanych metod zadruku i wykończenia, które podniosą 
rozpoznawalność marki i będą dobrze się prezentować zarówno  
w miejscu sprzedaży, jak i podczas użytkowania. 

Branding 

Dla druku

Mniejsza waga opakowań
W dostawach pocztowych z innych krajów, 
jak i w drodze do domu z zakupami  
z pobliskiego supermarketu – moda na 
obniżanie wagi opakowań wychodzi 
na dobre wszystkim użytkownikom 
końcowym. Lżejsze opakowania oferują 
większą wygodę oraz niższe koszty 
transportu i energii. 

Kluczowe znaczenie odgrywa tutaj 
wytrzymałość materiałów – nasze lekkie 
papiery opakowaniowe i opakowania 
giętkie sprawdziły się w najcięższych 
warunkach. 

W branży poligraficznej panuje trend na 
druk hybrydowy. Nowoczesne drukarki 
wymagają papierów gwarantujących 
niezawodną jakość druku w różnych 
technologiach, takich jak laserowy druk 
cyfrowy, druk offsetowy czy szybki druk 
atramentowy. W naszym asortymencie 
znajdują się papiery dostosowane właśnie 
do takich potrzeb. 
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Na bieżąco z trendami

Badania  
i rozwój

Odwiedź 
mondigroup.com/rd 
i dowiedz się, jak two-
rzymy nasze innowa-
cyjne rozwiązania.

Ośrodek badawczo-rozwojowy ds. 
innowacyjności jednostki Packaging Paper

Pracuje nad ulepszaniem procesów oraz 
rozwojem papierów do wyrobu tektury falistej, 

papierów typu kraft do zastosowań specjalnych 
i papierów typu kraft do wyrobu worków.

Ośrodek badań nad zastosowaniem druku 
(Print Competence Centre)
Dokonuje oceny jakości zadruku przy 
zoptymalizowanym zużyciu tuszu dla szeregu 
papierów typu kraft do wyrobu worków i do 
zastosowań specjalnych oraz papierów do 
wyrobu tektury falistej.

Ośrodek rozwoju jednostki 
Uncoated Fine Paper

Opracowuje i ulepsza szereg papierów 
biurowych i papieru do druku 

profesjonalnego z naciskiem na druk 
cyfrowy i specjalistyczny.

Ośrodek badawczo-rozwojowy 
jednostki Consumer Packaging
Placówka wyposażona jest  
w najnowocześniejszą aparaturę 
analityczną i pilotażową linię 
produkcyjną. Opracowuje  
innowacyjne rozwiązania z użyciem  
folii giętkich, biorąc pod uwagę 
najnowsze osiągnięcia w zakresie 
surowców, technologii przetwórstwa 
i uszlachetniania.

Laboratorium bezpieczeństwa żywności
Tworzy inteligentne i indywidualne rozwiązania 

opakowaniowe, dostosowane do kontaktu  
z żywnością i umożliwiające naszym klientom 

sprostanie coraz surowszym wymogom prawnym.

Ośrodek badań nad zastosowaniem worków 
(Bag Application Centre)
Testuje nasze opakowania z wykorzystaniem 
rzeczywistych procesów stosowanych przez 
klientów, aby spełnić ich wymogi w zakresie worków 
przemysłowych.
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Nasi klienci pochodzą z różnych 
gałęzi przemysłu i w związku z tym 
potrzebują szeregu różnych produktów 
i rozwiązań. Jednak niezależnie od 
branży, przedsiębiorstwa na całym 
świecie mają wspólne wyzwania: 
potrzeba wyróżniania się na tle 
konkurencji, prowadzenie działalności 
z myślą o zasobach naturalnych, 
redukcja kosztów i zwiększanie 
efektywności procesów.  

Ułatwiamy pracę naszym klientom oferując im wszystkie 
rozwiązania w zakresie papieru i opakowań z jednej ręki, a nasze 
zintegrowane podejście tworzy dla nich wartość dodaną. Na 
następnych stronach przedstawiamy zaledwie kilka przykładów 
naszych innowacyjnych rozwiązań stworzonych z myślą  
o potrzebach naszych klientów. 

Branże, które 
obsługujemy 
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Rolnictwo i produkty świeże

Ochrona  
i wygoda
Zaprojektowaliśmy Watermelon’s 
Dream, składane pudełko z kartonu, dla 
jednego z naszych klientów działającego  
w sektorze rolnym w Turcji. Łatwe  
w montażu i przechowywaniu pudełko 
pozwala na transport aż do 50% więcej 
arbuzów w jednym ładunku ciężarówki, 
zmniejszając koszty transportu dla klienta 
oraz emisje gazów cieplarnianych. Duży, 
kolorowo zadrukowany obszar pudełka 
stwarza nowe możliwości marketingowe 
w miejscu sprzedaży, a konsumenci 
doceniają wygodę, jaką oferuje stabilny, 
wbudowany uchwyt ułatwiający transport 
do domu produktu tak ciężkiego jak arbuz. 

„Nowe opakowanie Mondi 
oferuje poręczne rozwiązanie 
upraszczające transport  
i przechowywanie arbuzów, 
zarówno dla sprzedawców, 
jak i konsumentów, a przy 
tym świetnie prezentuje się 
na półkach sklepowych. 
Jesteśmy zachwyceni nowym 
funkcjonalnym designem, 
dzięki któremu udało nam 
się m.in. zredukować odpady 
żywnościowe w łańcuchu 
dostaw o 13%”. 

Tolga Acar
Dyrektor sprzedaży i marketingu na Turcję
Mondi Corrugated Packaging
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Rolnictwo i produkty świeże

„SKOG for Food jest 
wynikiem blisko dwóch 
lat intensywnych prac nad 
rozwojem produktu. Oferuje 
konsumentom przyjazne dla 
środowiska opakowania, 
które na dłużej zachowują 
świeżość żywności  
w warunkach domowych”.

Marcin Śpiewok
Kierownik ds. rozwoju biznesu
SILBO

Ekologiczność 
i świeżość
SKOG for Food to ekologiczne 
opakowania do napełniania za pomocą 
maszyn formujących, napełniających  
i uszczelniających w układzie pionowym 
(VFFS) dla produktów świeżych, takich  
jak cebula i ziemniaki. Wyprodukowane  
z certyfikowanego papieru ekologicznego 
z obustronną powłoką. Połączenie to 
nadaje SKOG for Food odpowiednią 
barierę i właściwości izolacyjne dla maszyn 
VFFS. Nasi klienci mogą zatem przejść 
z opakowań plastikowych na papierowe 
bez konieczności zakupu nowych 
urządzeń. Ponadto opakowania SKOG 
for Food są przepuszczalne dla powietrza 
zapewniając dłuższą świeżość produktów 
spożywczych. SKOG for Foodsą również 
dostępne z biodegradowalną powłoką 
Sustainex®, oferując jeszcze bardziej 
ekologiczne rozwiązanie.

Źródło: Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia  
i Rolnictwa, www.fao.org/savefood/resources/keyfindings/en/

Według Organizacji Narodów 
Zjednoczonych ds. Wyżywienia 
i Rolnictwa (FAO) produkty 
świeże, takie jak owoce, 
warzywa, korzenie i bulwy, 
mają najwyższy poziom 
marnotrawstwa ze wszystkich 
produktów spożywczych. 
Blisko połowa wszystkich 
owoców i warzyw jest 
marnowana. 
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Wytrzymałość 
i drukowność
Manildra Group – jeden z wiodących 
producentów mąki na świecie – ulepszył 
jakość swoich opakowań przemysłowych  
i opakowań dla sprzedaży detalicznej 
„Gem of the West” wykorzystując papier  
Advantage Smooth White Strong 
produkcji Mondi. Australijski producent 
planuje teraz dalszą optymalizację swoich 
opakowań z zastosowaniem Advantage 
Kraft White Print. Wprowadzenie 
tych ulepszeń zapewni firmie Manildra 
jeszcze bardziej wytrzymałe worki, lepszą 
drukowność oraz dodatkową redukcję 
kosztów. 

„Papiery Advantage Kraft 
White Print produkcji Mondi 
oferują najlepsze rozwiązanie 
dla potrzeb naszych klientów. 
Papier ten łączy w sobie 
wysoką wytrzymałość  
i wysokiej klasy drukowność,  
a przy tym pozwoli nam 
obniżyć gramaturę z 120 g/m2 
do 110 g/m2”.

Nicholas Barda
Kierownik ds. rozwoju biznesu
Manildra Group

Rolnictwo i produkty świeże
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Rolnictwo i produkty świeże

Więcej  
produktów

ProVantage 
Kraftliner Aqua
Częściowo wodoodporny 
kraftliner wykorzystywany 
głównie do produkcji 
opakowań używanych  
w wilgotnych warunkach 

Opakowania 
transportowe
Linery barierowe do 
ochrony pudeł z tektury 
falistej i ich zawartości

Flutingi ProVantage 
Semi Chem
Lekkie opakowania 
sprawdzające się  
w surowych warunkach, 
nadające się idealnie  
do pakowania warzyw  
i owoców 

Tace z tektury falistej
Zaprojektowane, 
aby sprostać nawet 
najsurowszym wymogom 
łańcucha dostaw

Worki otwarte – 
klejone/z zakładanym 
dnem/szyte 
Zamykane z jednej strony 
poprzez klejenie lub szycie

Odwiedź 
mondigroup.com/
agriculture, aby  
zobaczyć więcej  
produktów i rozwiązań.
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Elastyczne  
i lekkie
Zwierzęta domowe są dla ich właścicieli 
jak członkowie rodziny. Producenci 
artykułów dla zwierząt domowych 
chcą, aby konsumenci mogli do 
woli rozpieszczać swoich futrzanych 
podopiecznych. Dlatego też w zakresie 
opakowań polegają oni na produktach 
Mondi – począwszy od formowanych 
torebek na smakołyki poprzez saszetki 
na pojedyncze porcje mokrej karmy aż 
po mocne worki FlexziBox® na karmę 
dla psów i żwirek dla kotów. FlexziBox® to 
praktyczne gotowe worki z fałdą boczną 
zaprojektowane z myślą o wygodzie. Dzięki 
możliwości ponownego zamykania, na 
dłużej zachowują one świeżość produktów. 
Większe, cięższe worki są wyposażone 
w praktyczny uchwyt do noszenia. Płaskie 
dno służy prezentacji produktu na półkach 
sklepowych, ułatwia przechowywanie oraz 
zapobiega wysypywaniu się produktu. Dla 
menedżerów marki w branży produktów 
dla zwierząt to najbardziej logiczny wybór. 

„Opakowanie odgrywa bardzo 
ważną rolę dla właścicieli 
zwierząt. Konsumenci chcą 
wiedzieć, czy produkt łatwo 
będzie można otworzyć, 
zamknąć i przetransportować 
do domu, czy odzwierciedla 
on jakość, na którą ich 
zwierzak zasługuje, czy karma 
pozostanie świeża. Dzięki 
Mondi odpowiedzieliśmy 
pozytywnie na wszystkie 
z tych pytań i znaleźliśmy 
rozwiązanie, które pozwala 
naszym produktom atrakcyjnie 
prezentować się na półkach 
sklepowych”. 

Roger Mohr
Dyrektor generalny i właściciel
Grupo Bynsa

Produkty dla zwierząt domowych
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Produkty dla zwierząt domowych

Inne 
produkty

Samostojące worki otwarte
Worki stojące z płaskim dnem dostępne 
w różnych rozmiarach, z fałdą lub bez

Advantage Kraft White Print
Łączy w sobie doskonałą wytrzymałość 
materiału, bardzo dobrą przerabialność 
i drukowność

Torby gotowe i laminaty
Z wysokiej jakości nadrukami

Pełna paleta dodatkowych udogodnień
Zamknięcia suwakowe zewnętrzne i strunowe wewnętrzne, uchwyty i więcej 

Znajdź  
rozwiązanie najlepiej  

dopasowane do  
Twoich potrzeb: 

mondigroup.com/pet-care
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Artykuły gospodarstwa domowego  
i artykuły higieny osobistej

Kompleksowy dostawca  
zapewniający komfort,  
miękkość i dyskrecję
Dla produkcji wkładek higienicznych  
dla kobiet, środków higieny dla dzieci  
i dorosłych, nasi klienci preferują dostaw-
cę, który jest w stanie zrealizować całą 
koncepcję produktu – nie tylko poje-
dyncze komponenty. Projektujemy  
i produkujemy produkty od A do Z,  
a komponenty i opakowania wkła-
dek higienicznych wytwarzamy 
pod jednym dachem. Dostar-
czamy release linery, laminaty 
barierowe, elastyczne kom- 
ponenty pieluch i przylepce  
do pieluch produkowane  
z zastosowaniem najnowo-
cześniejszej technologii. 
Daje to naszym klientom 
wygodę pozyskiwania 
wszystkiego z jednej ręki.

Poszukujesz 
dostawcy, który 
widzi całokształt,  
a nie tylko pojedyncze 
komponenty pieluch? 
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Folie etykietowe
Wysokiej jakości folie powierzchniowe do 
etykiet samoprzylepnych 

Produkty dla osób z inkontynencją
Elastyczne materiały i włókniny 
zapewniające komfort, dobre dopasowanie 
i miękkość 

Chusteczki 
Lekkie, niestrzępiące się włókniny gładkie 
lub wytłaczane do chusteczek dla 
niemowląt, chusteczek dezynfekcyjnych 
i do ogólnego użytku 

Folie rozpuszczalne w wodzie
Ekologiczne, rozpuszczalne w wodzie folie 
dla pojedynczych dawek detergentów 
w proszku

Artykuły dla niemowląt
Komponenty pieluch i ceratek, takie 
jak folie rozciągliwe, laminaty i miękkie 
włókniny

Wkładki higieniczne dla kobiet
Dyskretne folie do zawijania, komponenty 
z release linerów i włóknin zapewniające 
chłonność i komfort

Odkryj nasz szeroki  
asortyment: 

mondigroup.com/
home-and-personal-care 

Artykuły gospodarstwa domowego 
i artykuły higieny osobistej

Inne 
rozwiązania
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Łatwe i swobodne 
otwieranie

„Dzięki perforowanym liniom 
nacięcia nasi klienci mogą 
zaoferować opakowania 
nierozrywające się  
w niechcianych miejscach, 
zapobiegając wysypywaniu 
się produktu. Nowy design 
jest całkowicie niezawodny, 
intuicyjny i nie wymaga 
instrukcji”.

Wilfried Thobe
Kierownik ds. badań 
i rozwoju oraz innowacji
Consumer Goods Packaging

NIEMIECKA  
NAGRODA 
OPAKOWAŃ 2017
Zwycięzca w kategorii 
„Funkcjonalność i wygoda”

Konsumenci w każdym wieku preferują 
opakowania łatwe do otwierania. 
Szczególnie, gdy chcą przegryźć coś  
w drodze. Zaprojektowaliśmy saszetkę, 
która może być otwierana dowolnie 
szeroko, bez trudu i bez użycia nożyczek. 
Opakowania CornerPack wyposażone są 
w równoległe, perforowane linie tworzące 
półkola. Pozwalają one użytkownikom 
otwierać opakowanie dowolnie  
wąsko lub szeroko poprzez  
stopniowe rozrywanie  
wzdłuż linii. Wygodnie,  
łatwo i czysto.  

Żywność i napoje
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Żywność i napoje

Szybkie 
i praktyczne
SteamFast to światowy lider wśród 
funkcjonalnych opakowań do gotowania 
na parze w mikrofalówce. Wyróżniona 
nagrodami technologia SteamFast jest 
prosta i efektywna. Produkt wykorzystuje 
parę wodną i ciśnienie zbierające się 
w torebce, dzięki czemu konsumenci 
mogą cieszyć się wyśmienitymi i zdrowymi 
posiłkami gotowymi w zaledwie kilka 
minut. Nie ma potrzeby dodawania 
wody, mieszania, a nawet otwierania 
opakowania, aż posiłek jest gotowy do 
podania. Asortyment torebek i saszetek 
SteamFast obejmuje produkty: Sauce & 
Steam, Prep & Steam, Zip & Steam, 
SoupFast oraz Store & Steam. Dla osób 
prowadzących intensywny tryb życia 
jest to praktyczna innowacja w zakresie 
technologii zdrowego gotowania i wygody. 
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Więcej  
produktów

Owijki, rurki i pokrywki
Dla opakowań do lodów 
i wyrobów cukierniczych

WhiteTop Kraftliner 
Wytrzymałość  
i drukowność dla wysokiej 
klasy brandingu

Papiery typu kraft  
do zastosowań  
specjalnych
Pełny zakres wysokiej 
jakości papierów kraft do 
zastosowań specjalnych 
dla szeregu indywidual-
nych rozwiązań dla branży 
spożywczej

Folie wysokobarierowe
Dla opakowań typu „worek 
w pudełku”

Gama BarrierPack 
Dla niezawodnej ochrony

Rozwiązania barierowe
Funkcjonalne powłoki 
poszerzające zakres 
możliwości

Żywność i napoje

Znajdź rozwiązanie  
na miarę  
Twoich potrzeb: 
mondigroup.com/
food-and-beverages
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Mocny 
i ekologiczny
Advantage MF SpringPack Plus 
produkcji Mondi to niezwykle wytrzymały 
wysokogatunkowy papier typu kraft do 
zastosowań specjalnych. Został zapro-
jektowany specjalnie do pakowania na 
maszynach rolowych i kompresji towarów 
wielkogabarytowych przy użyciu materiału 
pochodzącego w 100% z odnawialnych 
zasobów i w całości nadaje się do recyklin-
gu. Dzięki Advantage MF SpringPack Plus 
nasi klienci mogą pakować materiały takie 
jak sprężyny wewnętrzne do materaców 
ciaśniej i efektywniej, uzyskując w ten spo-
sób łatwiejszy transport, lepszą ochronę 
produktu i znaczną redukcję kosztów. Fir-
ma Amelco Industries pobiła w ten sposób 
nawet światowy rekord mieszcząc aż 2200 
sztuk zwiniętych sprężyn w jeden standar-
dowy kontener 20-stopowy!

Sprzedaż detaliczna i handel elektroniczny

„Nie ma dla nas materiału do pakowania na 
maszynach rolowych, który byłby  

w stanie dorównać SpringPack Plus 
produkcji Mondi. Jest to materiał 
najlepiej dostoswany do kompre-

sji i zwijania sprężyn do mate-
racy w bezpieczny sposób  
i bez ryzyka uszkodzenia”.

Costas Georgallis
Właściciel

Amelco Industries Ltd

2200 sprężyn bonellowych 
20 jednostek na rolkę
Zdobyty przez Amelco Industries Ltd

ŚWIATOWY REKORD 
W NAPEŁNIANIU KONTENERA 
20-STOPOWEGO
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Sprzedaż detaliczna i handel elektroniczny

Zwiększona 
atrakcyjność 
produktu
Box a Treasure to jedno z wielu 
opakowań dla sprzedaży detalicznej 
zaprojektowanych, aby zwiększyć 
atrakcyjność marki w miejscu sprzedaży. 
Opakowanie zostało stworzone w związku 
z ponownym wprowadzeniem produktu 
na rynek przez austriackiego producenta 
zabawek. Jednoczęściowe pudełko  
z tektury przypomina skrzynkę na 
narzędzia lub skrzynię skarbów 
wypełnioną zabawkamii stanowi zatem 
część produktu. Dzięki pokrywce 
pozwalającej na wielokrotne otwieranie 
i zamykanie, samo pudełko także służy 
do zabawy oraz do przechowywania. 
Ten przykład znakomicie ilustruje, jak 
opakowanie może na nowo ożywić 
istniejące od dawna produkty i zamienić  
je w ponadczasowe skarby. 

„Warto było zakwestionować 
standardowe wzory 
opakowań. Wznowiona 
edycja produktu przerosła 
nasze oczekiwania  
i spotkała się z dużym 
zainteresowaniem ze 
strony klientów. Cieszy nas 
również fakt, że wzbudziła 
zainteresowanie nowego 
pokolenia”.

Michael Tobias
Dyrektor generalny
Matador Spielwaren GmbH

NAGRODA 
WELLPAPPE AUSTRIA 
AWARD 2017
Zwycięzca w kategorii  
punktu sprzedaży 

NAGRODA 
iF DESIGN AWARD  
2018
Zwycięzca w kategoriach design 
i sukces klienta za najlepszą 
koncepcję promocyjną
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Sprzedaż detaliczna i handel elektroniczny

„Papierowe torby 
zdatne do recyklingu to 
zdecydowanie bardziej 
wydajne i ekologiczne 
rozwiązanie dla naszych 
klientów w branży 
handlu elektronicznego”.

Claudio Fedalto
Dyrektor sprzedaży i marketingu
Mondi Industrial Bags

Lekkie i  
ekologiczne
Wraz z rozwojem handlu elektronicznego 
rośnie zapotrzebowanie na lżejsze  
i bardziej wydajne materiały 
opakowaniowe. Chcąc zastąpić 
tradycyjne pudełka kartonowe i torby 
foliowe, stworzyliśmy dla tej branży 
rozwiązanie nowej generacji, które jest 
bardziej przyjazne dla środowiska. Nasze 
rozwiązanie dla przesyłek kurierskich 
i ekspresowych oraz paczek to 
elastyczne, mocne i wytrzymałe torby 
papierowe dla różnego rodzaju przesyłek 
– od urządzeń elektronicznych po odzież. 
Torby są wykonane z papieru typu kraft do 
wyrobu worków Advantage One produkcji 
Mondi, mają kształt przypominający 
kopertę i są wyposażone w taśmę 
zrywającą ułatwiającą otwieranie. Funkcja 
ponownego zamykania dodatkowo 
ułatwia konsumentom zwroty produktu. 
Dzięki zmniejszeniu zużycia materiału 
do pakowania i wagi nasi klienci mogą 
zaoszczędzić na kosztach wysyłki, a także 
przyspieszyć proces pakowania wysyłek.
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Sprzedaż detaliczna i handel elektroniczny

Wytrzymałe  
i wydajne
Niektóre produkty sprzedawane online, 
takie jak wino w szklanych butelkach, są 
szczególnie wymagające pod względem 
pakowania. Producenci, sprzedawcy 
i dystrybutorzy wina potrzebują 
wytrzymałych pudełek – w różnych 
rozmiarach – które są ekonomiczne pod 
względem procesu realizacji zamówień, 
jak i zużycia materiału, a przy tym 
dostatecznie mocne, aby chronić butelki 
podczas transportu. Nasze pudełka 
Mondi Vino Box® Sprint pomagają 
klientom w tej branży zaoszczędzić czas 
i pieniądze. Pudełka gwarantują wysoką 
stabilność przy mniejszym zużyciu tektury 
i są wyposażone w warstwę amortyzującą 
chroniącą butelki przed uszkodzeniami. 
Pudełka są uprzednio klejone i nie 
wymagają montażu. Złożone na płasko 
pudełko po rozłożeniu jest gotowe do 
użycia. Za to warto wznieść toast!

„Klienci doceniają łatwość 
i szybkość z jaką pudełka 
są gotowe do napełniania. 
Możliwość wyboru rozmiaru 
kartonu – na jedną, dwie, trzy, 
cztery lub sześć butelek – 
ułatwia realizację zamówień 
online”.

Jan Donaubauer
Dyrektor ds. sprzedaży
Mondi Bad Rappenau
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Sprzedaż detaliczna i handel elektroniczny

Odkryj 
nasz bogaty  
asortyment: 

mondigroup.com/
retail-and-e-commerce

Inne  
produkty

Opakowania z tektury falistej dla 
handlu detalicznego 
Spełniają potrzeby związane  
z transportem, prezentacją na półkach 
sklepowych i promocją produktu 

Portfolio kraft
Łączy w sobie wysoki poziom 
wytrzymałości, lekką wagę, znakomitą 
wydajność oraz wysokiej klasy 
drukowność

Portfolio toreb zakupowych
Szeroki asortyment papierów do 
produkcji worków i toreb na zakupy – 
w kolorze białym lub brązowym, do 
pakowania żywności lub innych artykułów, 
wyprodukowane w całości z włókien 
pierwotnych lub z dodatkiem włókien  
z recyklingu

Pudełka tekturowe
Pojedyncze pudełka z tektury falistej z możliwością dopasowywania 
rozmiaru i ponownego zamykania
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Dzisiejsze oczekiwania nabywców sa-
mochodów zacierają granicę pomiędzy 
ekonomicznością a luksusem. Oczekują 
oni, że również tańsze modele samocho-
dów będą wyposażone w wysokiej jakości 
komfortowe wnętrza. Yanfeng Automotive 
Interiors stworzył proces redukujący 
koszty produkcji luksusowych elementów 
wyposażenia. W ich procesie wykorzystuje 
się naszą folię do termoformowania 
do łączenia dekoracyjnych powierzchni 
z pojazdem. Nasze folie stanowią część 
łańcucha dostaw, który pozwala nabyw-
com samochodów cieszyć się luksuso-
wym wyglądem i komfortem w połączeniu 
z solidnym standardem bezpieczeństwa za 
przystępną cenę. 

© Yanfeng Automotive Interiors, 2015

Luksusowe 
wnętrza za 
przystępną 
cenę

„Mondi wykazało się 
fachową wiedzą  
i kompetencją 
dopasowując swoje folie 
do naszych procesów 
produkcyjnych i odegrało 
istotną rolę w tworzeniu 
naszych ekonomicznych, 
wysokogatunkowych 
elementów wyposażenia”.

Peter Thielhorn
Kierownik ds.  
innowacyjności produktów
Yanfeng Automotive Interiors

Przemysł samochodowy
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Przemysł samochodowy

Więcej  
produktów

Odwiedź 
mondigroup.com/ 
automotive, aby  
zobaczyć więcej  
produktów i rozwiązań. 

Protector Bags
Wielowarstwowe 
worki otwarte na bazie 
papieru przeznaczone 
do pakowania towarów 
wielkogabarytowych

Lekkie kompozycje 
wielowarstwowe 
Połączenia materiałów 
dla podsufitek, mat 
zabezpieczających 
maskę silnika, wykładzin 
podłogowych, pokrowców 
samochodowych i paneli 
podwoziowych

Opakowania o dużej 
wytrzymałości
Pojemniki z tektury falistej 
i rozwiązania konstrukcyjne

Kompozyty z włókien
Papiery do 
skomplikowanych 
procesów produkcyjnych
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Budownictwo i konstrukcje 
budowlane

Większa 
wytrzymałość 
i odporność 
na wilgoć
Nie chcąc spocząć na laurach, podjęliśmy 
się wyzwania, aby dodatkowo zwiększyć 
wytrzymałość i odporność na wilgoć na-
szych popularnych worków SPLASHBAG. 
Wyprodukowane z papieru Advantage 
Protect worki SPLASHBAG teraz są od-
porne na deszcz aż do sześciu godzin (za-
miast dwóch) i mogą być przechowywane 
w wilgotnych warunkach aż do 120 godzin 
(uprzednio do 12). To optymalna ochrona 
przed deszczem na bazie papieru, która 
wydłuża przydatność cementu i innych 
materiałów budowlanych w wilgotnych 
warunkach. 

„Chcieliśmy znaleźć rozwią- 
zanie, które ochroni worki  
z cementem przed deszczem  
i wilgocią, kiedy są narażone  
na działanie warunków atmo- 
sferycznych. Z powodzeniem 
wprowadziliśmy worki  
SPLASHBAG na nasze rynki 
docelowe i dzięki tej innowacji 
jesteśmy w stanie zaoferować 
naszym klientom opakowania, 
które chronią nasz produkt”.  

Michèle Duval
Dyrektor ds. asortymentu produktów i usług
Lafarge France
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Budownictwo i konstrukcje budowlane

Wysoka jakość 
i oszczędność kosztów
Papier typu kraft do wyrobu worków 
Advantage Select pozwolił największemu 
zakładowi pakowania cementu w Pakista-
nie zastąpić większość worków trójwarst-
wowych wykorzystywanych w produkcji 
workami dwuwarstwowymi bez uszczerb-
ku na jakości i wytrzymałości. W efekcie 
Cherat Packaging zmienił kształt rynku  
i osiągnął znaczne oszczędności materiału 
i kosztów. Dwuwarstwowe worki z papieru 
Advantage Select są obecnie wykorzysty-
wane niemal we wszystkich cementown-
iach na terenie Pakistanu i cenione przez 
konsumentów.

„Papier Advantage Select 
produkcji Mondi okazał się 
znakomitym wyborem. Wariant 
80/85 g/m2 zrewolucjonizował 
sprzedaż worków papierowych 
na terenie Azji, oferując nam  
i naszym klientom rozwiązania 
o wysokiej jakości i niskich 
kosztach. Nowe worki są 
lżejsze i jednocześnie bardziej 
wytrzymałe niż ich poprzednia, 
trzywarstwowa wersja”.

Amer Faruque
Dyrektor generalny
Cherat Packaging Limited
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Budownictwo i konstrukcje budowlane

Brązowe i białe papiery typu kraft 
do produkcji worków
Mocne, sztywne i porowate

Klejone worki wentylowe
Zaprojektowane dla szybkiego napełniania 
przez wentyl

Worki otwarte – klejone/z zakładanym 
dnem/szyte 
Zamykane z jednej strony poprzez klejenie 
lub szycie

Linery metalowe i szklane
Dla lepszego zachowania struktury

roomskin® i inne folie dekoracyjne
Dla powierzchni dekoracyjnych, takich jak 
podłogi i inne elementy wystroju

Osłony izolacyjne
Zwiększony komfort dla domu

Inne  
rozwiązania

Znajdź rozwiązanie 
dostosowane 
do Twoich potrzeb: 
mondigroup.com/ 
building-and-construction 
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Profesjonalny druk i grafika

Puść wodze 
fantazji
Z myślą o potrzebach sektora druku 
artystycznego i komercyjnego 
stworzyliśmy asortyment 
PERGRAPHICA® – wysokiej jakości 
papiery niepowlekane. PERGRAPHICA® 
to papier hybrydowy doskonale 
nadający się do druku we wszystkich 
dostępnych technologiach druku, 
zapewniając niezmiennie wysoką jakość 
druku. Umożliwia on ponadto szereg 
zaawansowanych procesów obróbki 
po druku, takich jak celofanowanie, 
wytłaczanie, fałdowanie, wykrawanie itp. 

„Największą zaletą papierów PERGRAPHICA® jest swoboda. 
PERGRAPHICA® oferuje niemal nieskończone możliwości 
zastosowania. Okładki naszego czasopisma Digitalic są 
poddawane różnym procesom drukowania. Dzięki PERGRAPHICA® 
ich jakość pozostaje na najwyższym poziomie, nawet po szeregu 
różnych procesów wykończeniowych. To ogromna korzyść dla 
naszej kreatywności”.

Francesco Marino
Założyciel 
Digitalic



Profesjonalny druk i grafika

AirXLiner® to gama strukturyzowanych 
linerów wyprodukowanych z różnych  
substancji dla produktów samoprzylep-
nych. W odróżnieniu od gładkich linerów, 
AirXLiner® umożliwia uchodzenie powietrza, 
eliminując dzięki temu powstawanie fałd  
i pęcherzyków podczas naklejenia materiału 
podłożowego na produkt końcowy. Struk-
turyzowane linery umożliwiają także gład-
sze przyklejanie do powierzchni, aplikacja 
jest zatem łatwiejsza dla użytkowników. 
AirXLiner® może być stosowany do wyrobu 
szeregu produktów samoprzylepnych, 
zwłaszcza w branży graficznej.

Szybki 
i skuteczny

„To więcej niż zwykły release 
liner. Funkcja uwalniania 
powietrza zapewnia 
pierwszorzędną wydajność 
i zwiększoną efektywność 
wykorzystania folii 
samoprzylepnych”.

Herbert Heller
Kierownik ds. międzynarodowych 
kluczowych klientów i rozwoju biznesu
Mondi Release Liner
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NEUJET® 
Papier do szybkiego 
druku dla najbardziej 
wymagających wydruków

Więcej 
produktów

Color Copy 
Idealny papier do druku 
cyfrowego w kolorze 

BIO TOP 3® 
Hybrydowe papiery 
drukowe typu premium 
o kremowej bieli

DNS® 
Szeroka gama papierów 
dla druku cyfrowego

Release linery 
Znakomita płaskość, 
stabilność wymiarów 
i regulowany stopień 
właściwości adhezyjnych

Profesjonalny druk i grafika

Odkryj nasz szeroki asortyment:
mondigroup.com/

professional-printing 
oraz mondigroup.com/

graphic-and-photographic 
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Papiery biurowe

Niezawodne  
i ekologiczne
Color Copy to najlepiej znana marka 
papierów do wydruków kolorowych  
w całej Europie. Klienci od ponad 25 lat 
polegają na idealnej i niezawodnej jakości 
druku. Papiery te mają też bardzo dobry 
profil ekologiczny: mają neutralny bilans 
CO2, oznakowanie ekologiczne UE oraz 
certyfikaty FSC® i ISO 9706. Niedawno na 
nowo zaprojektowaliśmy ich opakowanie, 
aby było jeszcze bardziej wytrzymałe  
i poręczne. To nadal ten sam doskonały 
papier Color Copy, który teraz ma 
odświeżony design i bardziej przyjazne  
dla użytkownika opakowanie. 

„92% ankietowanych 
użytkowników powiedziało 
nam, że są bardzo zadowoleni 
z jakości tego papieru  
i radzili niczego nie zmieniać. 
Skupiliśmy się zatem na 
brandingu, ulepszyliśmy 
opakowanie i dodaliśmy kilka 
nowych opcji ułatwiających 
użytkowanie, aby ulepszyć 
prezentację produktu 
zachowując przy tym 
rozpoznawalność marki”.

Johannes Klumpp
Dyrektor sprzedaży i marketingu
Mondi Uncoated Fine Paper
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Papiery biurowe

Więcej 
produktów

IQ
Inteligentne papiery dla 
wszystkich zastosowań 
w druku

MAESTRO®

Live in concert

IQ COLOR/
MAESTRO® color
Papiery barwione dla 
komunikacji pełnej kolorów

NAUTILUS® SuperWhite
Gama papierów 
makulaturowych klasy 
premium o wysokiej bieli

Snegurochka
Najwyższej jakości 
uniwersalny biały papier 
biurowy

Rotatrim
Papier o zwiększonej 
wydajności

Odwiedź 
mondigroup.com/

office-paper,
 aby zobaczyć więcej 

produktów i rozwiązań.
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Współpraca, innowacja i inspiracja. Postęp technologiczny, w zakresie 
komunikacji i wymiany informacji stwarza nowe możliwości. Wykorzystaj je 
razem z nami.

Odwiedź  
mondigroup.com/newsroom, 
aby przeczytać 
o Mondi Speed 
Data Hackathon.

„Organizując tegoroczne 
warsztaty studenckie Mondi 
zademonstrowało swoje 
zaangażowanie na rzecz 
innowacji i postępu w swojej 
branży”.

Tad Maloney
Przewodniczący EFPRO – stowarzyszenia 
europejskich organizacji prowadzących 
badania nad technologią papieru i włókien 

Jednym z naszych kolaboracyjnych 
projektów na rzecz innowacji jest Mondi 
Speed Data Hackathon. Warsztaty 
odbyły się na Politechnice w Grazu 
(Austria) z udziałem 50 doktorantów  
z całej Europy. Pod opieką mentorów – 
pracowników Mondi doktoranci pracujący 
w małych grupach wykorzystywali 
koncepcję dużych zbiorów danych (big 
data) do projektowania nowatorskich 
zastosowań i metod produkcji papieru  
i opakowań.

Gotowi na 
przyszłość
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Nasze platformy obsługi i sprzedaży zapewniają 
całodobowy dostęp do informacji i produktów.  
Oto niektóre z naszych usług elektronicznych:

myMondi 
Serwis przeznaczony dla konsumentów 
papierów niepowlekanych wysokiej jakości. 
Klienci mogą przeglądać spersonalizowane 
portfolia, składać zamówienia, przesyłać 
zapytania, sprawdzać dostępność 
produktów i więcej.

Corrugated-paper-expert
Odbiorcy papierów do wyrobu tektury 
falistej mają wyłączny dostęp do danych 
technicznych i informacji na temat 
papierów do wyrobu tektury falistej, 
przetwarzania i tektury falistej. 

ebags
Platforma, na której konsumenci 
worków przemysłowych mogą składać 
i śledzić zamówienia. Wkrótce zostanie 
wzbogacona o więcej funkcji i informacji 
oraz lepszą przyjazność dla użytkowników.

Sprzedaż elektroniczna  
i obsługa 24/7

Gotowi na przyszłość
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SUSTAINING 
ECOSYSTEMS 

THROUGH 
RESPONSIBLE 

BUSINESS PRACTICES

Partnerstwo dla stabilnej przyszłości

Zrównoważony 
rozwój
W 2017 r. przedłużyliśmy nasze globalne 
partnerstwo z WWF o kolejne trzy 
lata. W dalszym ciągu skupiamy się 
na promowaniu odpowiedzialnego 
zarządzania zasobami leśnymi oraz 
zrównoważonego rozwoju w sektorze 

celulozowym i opakowaniowym. 
W ramach naszej współpracy z WWF 
pragniemy odkrywać i opracowywać 
innowacyjne metody, które pomogą nam 
zaspokoić potrzeby klientów jednocześnie 
redukując nasz wpływ na środowisko. 

W tym celu stawiamy czoła trzem 
największym wyzwaniom dzisiejszych 
czasów: wylesianiu, niedoborom wody 
i zmianom klimatu.
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Zrównoważony rozwój

Odpowiedzialny  
rozwój

Odwiedź mondigroup.com/sustainability,
aby dowiedzieć się, jak w oparciu o nasz model 

„Odpowiedzialnego rozwoju” znajdujemy 
konkretne odpowiedzi na wyzwania w zakresie 

zrównoważonego rozwoju.

Nasza działalność – jak i nasze społeczeń-
stwo – stoją przed nieustannie zmieniają-
cymi się i coraz bardziej skomplikowanymi 
wyzwaniami środowiskowymi. Nasz model 
„Odpowiedzialnego rozwoju” to ramy stra-

tegiczne, w oparciu o które odpowiadamy 
na wyzwania oraz możliwości w zakresie 
zrównoważonego rozwoju.

Model obejmuje 16 zobowiązań w dzie-
sięciu obszarach działania i pozwala nam 
ilustrować, monitorować i ulepszać naszą 
wydajność we wszystkim, co robimy w 
obrębie całego łańcucha wartości.

Rozwiązania kreujące wartość 
dla naszych klientów

Relacje ze społecznościami 
lokalnymi

Postępowania dostawców  
i odpowiedzialne udzielanie 
zamówień

Różnorodność biologiczna  
i ekosystemy

Ograniczone zasoby i wpływ na 
środowisko naturalne

Bezpieczeństwo pracowników  
i dostawców

Wykwalifikowani  
i zaangażowani pracownicy

Uczciwość i różnorodność  
w miejscu pracy

Włókna z surowców 
odnawialnych

Zmiany  
klimatu

Nasze 
10 obszarów 

działania
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Mondi jest jednym ze światowych 
liderów branży opakowaniowej 
i papierniczej 

Jesteśmy całkowicie zintegrowani w obrębie łańcucha wartości 
opakowań i papieru – począwszy od zarządzania terenami 
leśnymi, poprzez produkcję masy celulozowej, papieru i folii  
z tworzyw sztucznych, aż do tworzenia efektywnych rozwiązań 
opakowaniowych na potrzeby przemysłu i konsumentów.

Mondi 
w skrócie

2,4 mln hektarów 
lasu

Biura Grupy w Johannesburgu, 
Londynie i Wiedniu

 Notowanie na podstawowym  
rynku giełdy w Johannesburgu  
jako Mondi Limited

Notowanie premium na giełdzie  
w Londynie jako Mondi plc

Ponad

Ponad

zakładów w ponad 
30 krajach100

rozwiązań dla
naszych klientów100 000

pracowników26 000

Seria indeksów FTSE4Good
Indeks Socially Responsible Investment  
Index na giełdzie w Johannesburgu

Ponad

Zarządzamy

38



Mondi w skrócie

Działamy lokalnie w ponad 
100 zakładach w ponad 
30 krajach.

* W zależności od zgody odpowiednich urzędów 
ochrony konkurencji i zwyczajowo przyjętych 
warunków finalizacji

 (Stan z kwietnia 2018 r.)

Globalny 
zasięg

Afryka
Egipt*

Maroko
RPA

Wybrzeże Kości Słoniowej

Ameryka Północna
Meksyk
Stany Zjednoczone

Bliski Wschód
Irak
Jordania
Liban
Oman

Region Azji  
i Pacyfiku
Chiny
Korea Południowa
Malezja
Tajlandia

Europa
Austria
Belgia
Bułgaria
Finlandia*
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Niemcy
Polska
Republika Czeska
Rosja
Serbia
Słowacja
Szwecja
Turcja
Ukraina
Węgry
Włochy
Zjednoczone Królestwo
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Praca w Mondi jest ekscytująca  
i satysfakcjonująca. Cechuje nas zarówno 
szybkie tempo pracy, jak również dbałość 
o pracowników. Jeśli wyróżnia Cię 
przedsiębiorczość i pasja skutecznego 
działania oraz interesuje Cię praca  
w międzynarodowym, wielokulturowym 
przedsiębiorstwie, Mondi oferuje Ci 
realne możliwości budowania pomyślnej 
kariery. Ponadto możesz rozwijać  
swoje umiejętności w ramach naszego 
programu szkoleniowego oraz blisko 
40 kursów organizowanych przez  
The Mondi Academy dostępnych  
w różnych językach. Nasza kultura 
firmy daje pracownikom wiele swobody 
i szansę pracy w zmotywowanych 
zespołach, oferując niezliczone 
możliwości, które pozwolą im rozwijać 
ich prawdziwy potencjał. Jako światowy 
koncern z powszechną obecnością na 
rynkach lokalnych zawsze stawiamy 
bezpieczeństwo i dobre samopoczucie 
naszych pracowników na pierwszym 
miejscu.

Inspirujące 
miejsce pracy

Dowiedz się więcej  
o możliwościach zatrudnienia  
w Mondi na całym świecie  
pod adresem:  
mondigroup.com/careers

Wszystko zależy od na-
szych pracowników – 
może chciałbyś zostać 
jednym z nich?

Rozwijaj swój/nasz prawdziwy potencjał!
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ZASTRZEŻENIE DOTYCZĄCE STWIERDZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZYSZŁOŚCI
Niniejszy tekst zawiera stwierdzenia odnoszące się do przyszłości. Stwierdzeniami odnoszącymi się do przyszłości są wszelkie stwierdzenia inne niż stwierdzenia faktów historycznych, łącznie ze 
stwierdzeniami dotyczącymi sytuacji finansowej i strategii operacyjnej Grupy Mondi, stwierdzeniami dotyczącymi wzrostu i rozwoju rynku, oczekiwań wobec wzrostu i dochodowości oraz planów i celów 
przyszłych działań wyznaczonych przez kierownictwo firmy. Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości można niekiedy rozpoznać po występowaniu w nich takich wyrażeń jak „wierzymy”, „oczekujemy”, 
„mogłoby”, „będzie”, „może być”, „powinno być”, „będą”, „zagraża”, „zamierza”, „szacuje”, „planuje”, „prognozuje”, „kontynuuje”, „zakłada”, w różnorakich formach gramatycznych, zaprzeczeń tych wyrażeń 
oraz wyrazów bliskoznacznych. Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości są obarczone wiadomym i niewiadomym ryzykiem, niepewnością i innymi czynnikami, które mogłyby doprowadzić do tego, 
że rzeczywiste wyniki, świadczenia lub osiągnięcia Grupy Mondi względnie wyniki branżowe będą się różnić od wyników, świadczeń czy osiągnięć wyrażonych lub przewidywanych w stwierdzeniach 
odnoszących się do przyszłości. Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości i inne stwierdzenia zawarte w niniejszym tekście, odnoszące się do spraw nie będących faktami historycznymi, zawierają 
prognozy i opierają się na licznych założeniach dotyczących obecnych i przyszłych strategii operacyjnych Grupy Mondi oraz otoczenia, w którym przyjdzie jej działać w przyszłości. Stwierdzenia odnoszące 
się do przyszłości są ważne jedynie w dniu, w którym zostały sformułowane.

Nie możemy zagwarantować, że prognozowane wyniki rzeczywiście zostaną osiągnięte – wskutek oddziaływania różnorakich czynników faktyczne wyniki, osiągnięcia lub wydarzenia mogą się istotnie 
różnić od przewidywanych w tych stwierdzeniach. Do takich czynników zaliczają się m. in. lecz nie tylko (1) czynniki związane z gospodarką przedsiębiorstw, np. pomyślny przebieg produkcji prowadzący 
do korzystnych rezultatów, pomyślny rozwój planów i celów produkcyjnych, zmiany w stopniu zabezpieczenia patentami i innymi wartościami niematerialnymi znajdującymi się w posiadaniu Grupy Mondi, 
dostępność kapitału na warunkach możliwych do zaakceptowania; (2) czynniki branżowe, np. wysokość popytu, skala konkurencji, obecne i przyszłe ceny surowców i produktów Grupy Mondi  
na światowych rynkach oraz wynikająca z tego presja na ceny, sytuacja finansowa klientów, dostawców i konkurentów Grupy Mondi, możliwość wprowadzenia na rynek konkurencyjnych produktów  
i technologii oraz (3) ogólne warunki gospodarcze, np. rozwój gospodarki na najważniejszych rynkach, na których działa Grupa Mondi, czy też wahania stóp procentowych lub kursów wymiany walut.

GRUPA MONDI
a) w żadnym wypadku nie przejmuje gwarancji ani odpowiedzialności za prawidłowość czy kompletność informacji zawartych w tekście;
b) w żadnym wypadku nie przyrzeka ani nie zobowiązuje się do sprawdzania lub potwierdzania przypuszczeń i prognoz analityków, ani do aktualizacji stwierdzeń odnoszących się do przyszłości, ze względu 

na zmianę prognoz dla Grupy Mondi lub ze względu na wydarzenia czy warunki, jakie wystąpiły po opublikowaniu wypowiedzi odnoszących się do przyszłości,
jeżeli nie jest do tego zobligowana przez obowiązujące prawo lub właściwy organ nadzoru, w tym Giełdę Papierów Wartościowych w Johannesburgu i Londyńską Giełdę Papierów Wartościowych.

Wydawca Mondi AG, Marxergasse 4A, 1030 Wiedeń, Austria

Koncepcja i projekt Reichl und Partner Werbeagentur, Wiedeń, Austria

Tekst Mondi AG; Pitch-Perfect English, Wiedeń, Austria; ASI GmbH – Austria Sprachendienst International, Wiedeń, Austria

Fotografie Heinz Augé, Kolonia, Niemcy; Reiner Riedler Photography, Wiedeń, Austria; Marcin Saldat, Świecie, Polska; Steffen Strassnig Frantschach, Austria; Markus Thums, Wiedeń, Austria;  

Andy Wilson, Londyn, Zjednoczone Królestwo; AGRO Holding GmbH, Bad Essen, Niemcy; Yanfeng Automotive Interiors, Neuss, Niemcy; MMEDIA S.R.L., Monza, Włochy; zdjęcia z zewnętrznej bazy danych

Opracowanie ilustracji Reichl und Partner Werbeagentur, Wiedeń, Austria; werbeagentur kelz GmbH, Graz/Wiedeń, Austria; Henning Wargalla, Kolonia, Niemcy

Druk ideas2paper, Wiedeń, Austria

Mondi Group, stan z marca 2018 r.



youtube.com/MondiComfacebook.com/mondigroup linkedin.com/company/mondi-group

Bądźmy w kontakcie
Więcej nowości z branży i świata Mondi znajdziesz w naszym newsroomie 
mondigroup.com/newsroom.

Przyłącz się do dyskusji w naszych mediach społecznościowych.
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Mondi AG
Marxergasse 4A
1030 Vienna, Austria
Tel: +43 1 79013 0
Fax: +43 1 79013 960
Email: office@mondigroup.com
www.mondigroup.com




