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Biz 
Mondi’yiz
Küresel bir ambalaj ve kâğıt grubu olarak 
ürünlerimizin evde, alışverişte, işte ve 
oyunda her gün milyonlarca insanın 
hayatına dokunmasından gurur duyuyoruz.  

Yaptıklarımızın merkezinde müşterilerimizi 
yenilikçi ve sürdürülebilir ambalaj ve 
kâğıt çözümleri ile mutlu etmek yatıyor. 
Müşterilerimiz ve çalışma arkadaşlarımız 
için her gün daha iyisini yapmaya çalışmak 
performans tutkumuza güç verir ve 
Mondi’nin başarısındaki kilit bileşendir. 

Bu broşür nasıl çalıştığımızı göstermek için 
oluşturuldu. Biz buna “Mondi Tarzı” diyoruz 

ve ben birinci elden bir deneyim edinmeniz 
için sizleri Mondi’yi çevrim içi olarak veya 
dünyanın her bir köşesindeki 100’ü aşkın 
tesisimizden birine gelerek ziyaret etmeye 
davet ediyorum.  

Bu şirkete önderlik etmek bir ayrıcalıktır. 
Bizimle iletişime geçmekten ve geri 
bildirimlerinizi paylaşmaktan çekinmeyin. 
Biz fikirlerden ilham alıyor ve iş birliği içinde 
çalışmaya bayılıyoruz! 

Peter Oswald 
Mondi Grubu CEO’su 



Dijitalleşme, demografik değişimler, 
çevresel kaygılar. Bunlar şu anda  
ambalaj ve kâğıt alanındaki ana itici 
güçlerden bazıları.

Trendlerle 
El Ele

Müşterilerimiz ve tüketiciler değişen piyasalara başarıyla uyum 
sağlamak için daha da yenilikçi ve sürdürülebilir ambalaj ve 
kâğıt çözümlerine gereksinim duyuyor. Köklü deneyimimiz ve 
araştırma ve geliştirmeye verdiğimiz önemle biz bu trendlerin 
bir adım önündeyiz.
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Kullanımı kolay, sorunsuz ambalaj 
trendinin arkasındaki itici güç daha uzun ve 
aktif yaşayan yaşı ilerlemiş insanların sayı-
sındaki artıştır. Tutamaç, kolay açılır yırtma 
şeritleri, dökme ağızları ve hafif malzemeler 
tüm yaşlardaki tüketiciler için tek kelimeyle 
daha pratiktir. 

Kullanıcı 
dostu

Özellikle GSYİH ve tüketici malları 
piyasalarında güçlü bir büyüme gösteren 
gelişen ekonomilerde olmak üzere, ambalaj 
trendlerinin arkasındaki bir başka etken de 
şehirleşmedir. Dünyanın her bir köşesinde 
yaşam daha dinamik ve mobil hâle geliyor 
ve bu da “hareket hâlindeyken” kullanılmaya 
uyarlanmış ambalaj çözümleri gerektiriyor.

Uyarlanmış

Çevrim içi alışveriş artık bir trend değil, bir 
yaşam biçimidir. İşletmeniz çevrim içi faaliyet 
gösteriyorsa ürünlerinizi koruyan ve alıcı 
açısından pozitif bir deneyim sunan ambalaj 
çözümlerine ihtiyacınız var demektir. Mondi 
hafif fakat sağlam olan “doğru boyutlu” 
ambalajlar tasarlıyor. Biz ambalaj atıklarını 
en aza indiriyor, geri dönüşümü teşvik 
ediyor ve kolay ürün iadesi gibi ek kolaylıklar 
sağlayan özellikler sunuyoruz.

E-ticaret

Günümüzde küresel tüketiciler için en 
önemli şey kolaylık - özellikle de gıda, 
kişisel bakım ve ev bakım ürünleri söz 
konusu olduğunda. Demografik değişimler 
bu trendde önemli bir itici güçtür. Örneğin 
daha küçük veya tek ebeveynli aileler gıda 
atıklarından kaçınmak için daha küçük 
ambalajlı porsiyonları veya tekrar kapanabi-
lir ambalajları tercih ediyor. Sofistike bariyer 
kaplamalarımız ve laminatlarımız ürün raf 
ömrünü daha da uzatıyor ve gıdaların çöpe 
gitmesini önlüyor – bu da kolaylık ve mali-
yet tasarrufu anlamına geliyor.

Kolay

Trendlerle El Ele
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Sürdürülebilir
Sürdürülebilirlik DNA’mızın bir parçası. 
Biz tüm ambalaj ve kâğıt ürünlerimiz ile 
üretim süreçlerimizin sürdürülebilirliğine 
odaklanıyoruz. Bunda yalnız olmadığımızı 
ifade etmekten de mutluluk duyuyoruz. 
Bilinçli tüketici sayısının artması şirketleri 
daha sürdürülebilir ürünler sunmaya ve 
üretim süreçlerinin sürdürülebilirliğini iyileş-
tirmeye itiyor. Bu talep hafif ambalaj, esnek 
ambalaj ve tümüyle geri dönüştürülebilen 
lif bazlı ambalaj malzemelerine geçiş gibi 
günümüzün en büyük trendlerinde yansı-
masını buluyor.

Esnek olmayandan esnek ambalaja 
geçilmesi günümüzdeki müşteri gereksi-
nimlerinin çoğuna cevap veren bir trenddir. 
Esnek ambalaj doğal olarak daha hafif ve 
birçok son kullanım için daha çok kolaylık 
sunuyor. Teknolojik gelişmeler esnek mal-
zemelerin sağlamlık ve dayanıklılık açısın-
dan esnek olmayan ambalajlarla rekabet 
edebilecekleri anlamına geliyor. Esnek 
ambalaj çözümlerimiz ambalaj ve nakliye 
giderlerinin kaliteden ödün vermeden  
azaltılmasına da yardımcı olabilir. 

Esnek

Trendlerle El Ele
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Trendlerle El Ele

Ambalaj ve kâğıda “baskı yapılabilmesi” günümüzdeki birinci 
önceliklerden biridir. Sıkı rekabetle karşı karşıya olan marka 
üreticileri ürünlerinin rafta göze çarpmasını istiyor. Biz marka 
tanınırlığını artıracak ve hem satış noktasında hem kullanım 
esnasında cazip gelecek, sofistike baskı ve yüzey teknolojileri 
için tasarlanmış malzemeler sunuyoruz.

Markalama

Baskıya uygun

Hafiflik
İster uzun mesafeli nakliye, isterse süper-
marketten eve kısa bir yürüyüş mesafesi 
için olsun, hafif ambalaj trendi farklı son 
kullanıcıların yararınadır. Bu tür ambalajlar 
kullanım kolaylığı ile nakliye ve enerjide 
önemli tasarruflar sunar. Burada kilit nokta 
bu malzemelerin sağlamlığıdır ve bizim 
ürettiğimiz hafif ambalaj kâğıdı çeşitleri ve 
esnek ambalajlar en zorlu koşullara bile 
dayanabileceklerini göstermiştir.

Profesyonel baskı sektöründe hibrit 
baskıya doğru bir trend var. Baskı yapan 
işletmeler dijital lazer, ofset ve yüksek hızlı 
mürekkep püskürtmeli baskı gibi farklı 
baskı teknolojilerinde istikrarlı, yüksek 
kaliteli baskı sonuçları verebilen kâğıtlara 
ihtiyaç duyar. Ürün yelpazemiz bu tür 
ihtiyaçlar için optimize edilmiş kâğıtlar 
içermektedir.
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Trendlerle El Ele

Araştırma ve 
geliştirme

Lütfen 
mondigroup.com/rd 
adresini ziyaret edin ve yenilikçi 
çözümler geliştirme yöntemlerimizi 
keşfedin.

Packaging Paper R&D Innovation Centre
Containerboard, özel ve kraft torba kâğıdı 
ürünleri geliştirir ve süreçleri optimize eder

Print Competence Centre
Çeşitli kraft torba kâğıtlarımız, özel kraft 
kâğıtlarımız ve containerboard çeşitlerimiz için 
optimize mürekkep tüketimine sahip, mümkün 
olan en iyi baskı kalitesini değerlendirir

Uncoated Fine Paper 
Geliştirme Merkezi

Dijital baskı ve özel ürünlere odaklı 
ofis ve profesyonel baskılar için çeşitli 
kalitelerde kâğıtlar geliştirir ve mevcut 

olanları iyileştirir

Consumer Packaging 
Ar-Ge Merkezi
Ham madde, işleme ve dönüştürme 
teknolojisindeki en son gelişmeleri göz 
önünde tutarak, öncü üretim ölçeği 
ve en modern analiz ekipmanlarıyla 
yenilikçi esnek film çözümleri geliştirir

Gıda Güvenliği Laboratuvarı
Gıdayla temas için optimize edilmiş akıllı ve müşteriye 

özel ambalaj çözümleri geliştirir ve müşterilerimizin 
gittikçe daha çok sıkılaşan yasal düzenleme koşullarını 

karşılamalarına yardımcı olur

Bag Application Centre
Müşterinin endüstriyel torbalarla ilgili gereksinimlerinin 
karşılanmasını sağlamak için ambalaj çözümlerimizi 
müşterinin kendi süreçlerinde test eder
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Müşterilerimiz çeşitli sanayi dallarından 
ve sektörlerden geliyor ve dolayısıyla 
çok çeşitli ürünlere ve çözümlere ihtiyaç 
duyuyor. Ne var ki bütün işletmeler 
aynı ortak zorluklarla karşı karşıya 
kalıyor: rakiplerinden öne çıkmak, 
daha sürdürülebilir bir şekilde faaliyet 
göstermek, maliyetleri azaltmak ve 
işletmelerindeki verimliliği iyileştirmek.

Ambalaj ve kâğıt için tek bir noktadan alışveriş imkânı ve entegre 
yaklaşımımızla değer sağladığımız için, biz müşterilerimizin işini biraz 
daha kolay bir hâle getiriyoruz. Aşağıdaki sayfalarda müşterilerimizin 
ihtiyaçlarını karşılamak için sunduğumuz yenilikçi çözümlerimizden 
bazılarına yer veriyoruz.

Hizmet 
Sunduğumuz 
Endüstriler
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Tarım ve Taze Ürünler

Koruma ve 
kolaylık
Tarım alanında faaliyet gösteren Türkiye’deki 
bir müşterimiz için katlanabilir oluklu 
mukavva bir kutu olan Watermelon’s 
Dream’i tasarladık. Montajı ve istiflenmesi 
kolay olan bu kutu bir kamyonda %50 
daha fazla karpuz taşınmasına izin 
veriyor ve müşterimize nakliyede tasarruf 
ve emisyonlarda azalma sağlıyor. Satış 
noktasında ise kutunun büyük ve çok renkli 
baskı yüzeyi değerli bir pazarlama imkânı 
sağlıyor. Alıcılar ise ağır sayılabilecek böyle 
bir ürünü eve taşımaya izin veren sağlam 
entegre tutamacı beğeniyor.

“Mondi’nin bu yeni ambalajı 
hem perakendeciler hem 
tüketiciler açısından 
karpuzların nakliyesini ve 
saklanmasını kolaylaştırma ve 
aynı zamanda rafta da göze 
hoş gelen bir akıllı ‘al ve götür’ 
çözümü sunuyor. Tedarik 
zincirindeki gıda zayiatını 
%13 oranında azaltmayı 
başardığımız için de bu yeni 
işlevsel tasarımdan çok 
memnunuz.”

Tolga Acar
Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü
Mondi Corrugated Packaging
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Tarım ve Taze Ürünler

“SKOG for Food yaklaşık 
iki yıl süren yoğun bir 
geliştirme çalışmasının 
sonucu. Tüketiciler çevre 
dostu olan ve hatta 
gıdanın evde muhafaza 
edilebilme süresini de 
uzatan bir ambalajı 
deneyimleyecekler.”

Marcin Śpiewok
İş Geliştirme Müdürü
SILBO

Sürdürülebilir 
ve taze
SKOG for Food, dikey şekillendirme, 
doldurma ve kapatma (VFFS) 
makinalarında patates ve soğan gibi 
ürünleri doldurmaya uygun sürdürülebilir 
ambalajımızdır. Çift taraflı bir kaplamaya 
sahip, sürdürülebilirlik sertifikalı kâğıttan 
yapılmıştır. Bu kombinasyon SKOG for 
Food’a VFSS makinaları için gerekli 
bariyerleri artı doğru sızdırmazlık 
özelliklerini kazandırmaktadır. Böylece 
müşterilerimiz yeni ekipmana yatırım 
yapmaya ihtiyaç duymadan plastikten 
kâğıda geçiş yapabilir. Dahası, SKOG for 
Food gaz geçirgen bir yapıya sahip olup, 
ürünleri daha uzun süre taze tutar. SKOG 
for Food daha da çevre dostu bir ambalaj 
çözümü için biyolojik olarak parçalanabilen 
Sustainex® kaplaması ile de sunulmaktadır.

Kaynak: Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, 
www.fao.org/savefood/resources/keyfindings/en/

Gıda ve Tarım Örgütü’ne (FAO) 
göre meyve, sebze ve toprak 
altında yetişen kök sebzeler 
gibi taze ürünler en yüksek israf 
oranına sahip. Üretilen meyve 
ve sebzelerin neredeyse yarısı 
ziyan olmaktadır.
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Sağlamlık ve 
baskı yapılabilme
Dünyanın önde gelen un üreticilerinden  
biri olan Manildra Grubu “Gem of the West” 
endüstriyel ve perakende un torbalarının 
kalitesini Mondi’nin Advantage Smooth 
White Strong kâğıdı ile iyileştirdi. 
Avustralyalı bu şirket şimdi Mondi’nin 
Advantage Kraft White Print kâğıdını 
kullanarak ambalajlarını daha da optimize 
etmeyi planlıyor. Bu gelişme Manildra için 
daha da sağlam torbalar, daha iyi baskılar 
ve maliyetlerde ek tasarruf sağlayacak.

“Mondi’nin Advantage 
Kraft White Print kâğıdı 
müşterilerimizin gereksinimleri 
için bize en iyi çözümü 
sağlayacak. Bu kâğıt çeşidi 
hem sağlamlık hem üstün baskı 
yapılabilme özelliği sunuyor ve 
biz ayrıca gramajı 120 g/m2’den 
110 g/m2’ye düşürebileceğiz.” 

Nicholas Barda
İş Geliştirme Müdürü
Manildra Grubu

Tarım ve Taze Ürünler
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Tarım ve Taze Ürünler

Diğer 
çözümlerimiz

ProVantage  
Kraftliner Aqua
Kısmen suya dayanıklıdır 
ve esas olarak çok nemli 
ortamlardaki ambalaj 
uygulamaları için kullanılır 

Nakliye ambalajları
Oluklu mukavva kutunuzu 
ve içeriğini korumaya 
yönelik bariyer liner 
çözümleri

ProVantage Semi Chem 
fluting kâğıtları
Zorlu koşullar için hafif 
ambalajlar - özellikle 
meyve ve sebze 
ambalajları için çok uygun

Oluklu mukavva tavalar
En zorlu tedarik zinciri 
gereksinimlerini bile 
karşılamak için biçilmiş 
kaftan

Yapışkan ventilli/
katlanabilir/ 
açık ağızlı torbalar
Ağzının bir tarafı 
yapıştırma/dikişle kapalı

Ürünlerimiz ve  
çözümlerimizle ilgili  
daha fazla bilgi için 
mondigroup.com/agriculture 
adresini ziyaret edin.
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Esnek 
ve hafif
Evcil hayvanlar sadece birer hayvan değil, 
ailemizin birer üyesidir de. Evcil hayvan 
sahiplerinin tüylü çocuklarını şımartmalarına 
yardımcı olmak için, müşterilerimiz ödül 
mamalarına ve tek porsiyonluk yaş 
mamalara yönelik şekilli poşetlerden ağır 
köpek maması veya kedi kumu torbalarına 
yönelik sağlam FlexziBox®’a kadar her 
şey için bize başvuruyor. Bu hazır, yan 
cepli torba kolaylık sağlamak amacıyla 
tasarlandı. Defalarca açılıp kapanabilir ve 
ürünleri daha uzun süre taze tutar. Ekstra 
ağır siklet torbalar için bir taşıma tutamacı 
seçeneği mevcuttur. Yassı tabanı rafta 
teşhiri, depolanmayı ve dökülmelerin 
önlenmesini kolaylaştırır. Evcil hayvan 
gıdası sektöründeki marka yöneticileri için 
bu ürün mantıklı seçim.

“Evcil hayvan sahiplerinin 
gözünde ambalaj çok büyük bir 
rol oynuyor. Alıcılar şunu bilmek 
istiyor: Bunu açmak, kapatmak 
ve taşımak kolay olacak mı? 
Evcil hayvanımın hak ettiği 
kaliteyi yansıtıyor mu? Yiyecek 
taze kalacak mı? Mondi tüm 
bu soruları net bir ‘evet’ ile 
yanıtlamamıza yardımcı oldu ve 
ürünlerimize gerçek anlamda 
bir raf cazibesi sağlayan bir 
çözüm sundu.”

Roger Mohr
CEO ve Şirket Sahibi
Grupo Bynsa

Evcil Hayvan Bakımı
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Evcil Hayvan Bakımı

Diğer öne 
çıkan ürünler

Dik durabilen açık ağızlı torbalar
Çeşitli boyutlarda yan cepli veya cepsiz, 
alt tabanı blok şeklinde olan torbalar

Advantage Kraft White Print
Mükemmel fiziksel sağlamlık, makinede 
çok iyi akıcılık ve harika baskı yapılabilme 
özelliğini bir arada sunuyor

Hazır poşetler ve laminatlar
Yüksek kaliteli görseller basılmış

Palet dolusu özellik
Cep ağızları, üst kaydırıcılar, tutamaçlar ve daha fazlası

İhtiyaçlarınızı 
karşılayan 

çözümü bulun: 
mondigroup.com/

pet-care
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Ev ve Kişisel Bakım 

Konfor, yumuşaklık ve  
mahremiyet için tek  
noktadan alışveriş
İster kadın bakım, isterse çocuk veya 
yetişkin bakım ürünleri olsun - müşterile-
rimiz sadece bir parça ve bölümü değil, 
tam ürün konseptini gerçekleştirebilen 
bir tedarikçiyle çalışmayı tercih ediyor-
lar. Komple ürün tasarımı ve üretimi 
gerçekleştiriyor ve ped bileşenleri ile 
poşetlerini tek bir çatı altında imal 
ediyoruz. Gelişmiş teknoloji ile 
üretilmiş release linerler, bari-
yer laminatları, elastik alt bezi 
parçaları ve ön bantlar tedarik 
ediyoruz. Bu tek noktadan 
alışveriş kolaylığı demek!

Sadece parçaları 
değil, resmin 
tamamını gören
birini mi 
arıyorsunuz?
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Etiket filmleri
Yüksek kaliteli üst düzey filmler

Yetişkin inkontinansı
Konfor, vücuda oturma ve yumuşaklık için 
elastik malzemeler ve dokusuz kumaşlar

Mendiller 
Bebek bakımı, dezenfeksiyon veya genel 
amaçlı silme için hafif, toz elyaf dökmeyen 
yumuşak veya pürtüklü dokusuz kumaşlar

Suda çözünebilen filmler
Tek dozlu toz deterjanlar için sürdürülebilir 
ve suda çözünebilen filmler

Bebek bakımı
Streç filmler, laminatlar ve yumuşak 
dokusuz kumaşlar dâhil, alt bezi ve alt 
parçaları 

Kadın bakım
Mahremiyet için ambalaj filmleri, konfor 
ve emicilik için release linerler ve dokusuz 
kumaşlar

Geniş ürün  
portföyümüzü keşfedin: 

mondigroup.com/
home-and-personal-care 

Ev ve Kişisel Bakım 

Diğer bazı  
çözümler
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Kolay ve 
esnek açılma

“Yırtma çizgilerinin önceden 
delinmesi sayesinde 
müşterilerimiz kontrolsüz 
yırtmaları ve ürün dökülmesini 
ortadan kaldıran ambalajlar 
sunabilmektedir. Yeni tasarım 
hataya yer bırakmıyor. Talimat 
gerektirmiyor. Sadece sezgisel 
yolları izleyin.”

Wilfried Thobe
Ar-Ge ve Yenilikçilik Müdürü
Mondi Consumer Packaging

ALMAN  
AMBALAJ  
ÖDÜLÜ 2017
“İşlevsellik ve kolaylık” 
kategorisi birincisi

Tüm yaş gruplarından tüketiciler özellikle 
ayak üstü atıştırılırken açılması kolay 
ambalajları tercih ediyor. Makas veya 
çok fazla çaba gerektirmeyen ve çeşitli 
ölçülerde açılabilen bir paket tasarladık.
CornerPack’in yarı dairesel, paralel yırtma 
çizgileri sayesinde tüketiciler paketi sadece 
bir çizgi boyunca yırtmak suretiyle ne  
kadar geniş veya dar açacaklarına  
karar verebilirler. Kullanışlı,  
kolay ve temiz!
 

Gıda ve İçecekler
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Gıda ve İçecekler

Hızlı ve  
kolay
SteamFast mikrodalga buharlı pişirmeye 
yönelik işlevsel ambalajlarda küresel 
liderdir. Bu ödüllü teknoloji basit ve etkilidir. 
Tüketicilerin dakikalar içinde pişen lezzetli 
ve sağlıklı yiyeceklerin keyfini çıkarabilmeleri 
için buharı ve basıncı paketin içinde tutar. 
Servis edilmeye hazır olana kadar poşete 
su eklemeye, onu karıştırmaya veya açmaya 
gerek yok. SteamFast poşet ve paket ürün 
yelpazemize Sauce & Steam, Prep & Steam, 
Zip & Steam, SoupFast ve Store & Steam 
ürünleri dâhildir. Bu, meşgul yaşam tarzları 
için sağlıklı pişirme teknolojisi ve kolaylığı 
açısından aranan bir yenilik.
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Diğer  
çözümlerimiz

Kılıflar, tüpler ve 
kapaklar
Dondurma ve şekerleme 
ambalajları için

WhiteTop Kraftliner 
Üst sınıf markalama ve 
performans için sağlamlık 
ve baskı yapılabilme

Özel kraft kâğıdı
Gıda ve içecek sektörüne 
yönelik çeşitli özel ambalaj 
çözümleri için her türlü 
yüksek kaliteli özel kraft 
kâğıdı

Yüksek bariyer filmleri 
Kutu içi torba ambalajlar 
için

BarrierPack yelpazesi
Mükemmel koruma için

Bariyer opsiyonu
Olanakları artıran işlevsel 
kaplamalar

Gıda ve İçecekler

İhtiyaçlarınızı
karşılayan  
çözümü bulun: 
mondigroup.com/
food-and-beverages
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Güçlü ve  
sürdürülebilir
Mondi’nin Advantage MF SpringPack 
Plus kâğıdı son derece güçlü bir premium 
özel kraft kâğıdıdır. Onu %100 yenilenebilir 
ve geri dönüştürülebilir olan bir malzeme 
kullanarak, hacimli malların sarılarak 
ambalajlanması ve sıkıştırılması için özel 
olarak tasarladık. Müşterilerimiz Advan-
tage MF SpringPack Plus ile yatak yayları 
gibi ürünleri daha sıkı ve etkili bir şekilde 
paketleyebilir ve böylece daha iyi elleçleme, 
ürün koruması ve önemli ölçüde maliyet 
tasarrufu elde edebilirler. Bu ürün Amelco 
Industries’in 5,90’lık bir konteynere en fazla 
sayıda (2.200 adet) sarılı yatak iç yayı yer-
leştirerek bir dünya rekoruna imza atmasını 
da sağlamıştır!  

Perakende ve E-ticaret

“Bizim gözümüzde sararak paketleme ko-
nusunda Mondi’nin SpringPack Plus’ına 

erişebilecek başka bir ambalaj mal-
zemesi yok. Bu, yayları güvenli bir 

şekilde ve hasar görme riskine 
maruz bırakmadan sıkıştırmak 

ve sararak paketlemek için 
en uygun malzeme.” 

Costas Georgallis
Şirket sahibi

Amelco Industries Ltd

2.200 adet Bonnel yaylı birim
Sarım başına 20 adet
Rekor sahibi: Amelco Industries Ltd

5,90’LIK BİR  
KONTEYNERDE  
DÜNYA REKORU
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Perakende ve E-ticaret

Daha iyi ürün 
deneyimi
Box a Treasure satış noktasında marka 
cazibesini daha iyi hâle getirmek için 
tasarlanmış çok sayıdaki perakende 
ambalaj çözümümüzden biri. Avusturyalı 
bir oyuncak imalatçısının yeniden lansmanı 
için tasarlanan bu paket, ürünün sunduğu 
genel deneyimin bir parçasını oluşturuyor. 
Tek parçalı karton kutu bir alet kutusuna 
veya hazine sandığına benziyor ve içindeki 
tahta oyuncaklarla mükemmel bir uyum 
gösteriyor. Defalarca açılıp kapanabilen 
kapağıyla kutu hem eğlence sunuyor hem 
de içinde bir şeyler saklama işlevselliğine 
sahip. Bu ürün ambalajın ürünlere nasıl 
yeniden hayat verebileceğine ve onları 
ebedi bir hazineye dönüştürebileceğine 
dair mükemmel bir örnek.

“Ambalaj tasarımı 
standartlarına meydan 
okumanın meyvelerini 
aldık. Yeniden lanse edilen 
ürünümüz tüm beklentileri 
aştı ve müşterilerimiz 
tarafından iyi bir şekilde 
karşılandı. Ürünün yeni 
kuşaklarca da heyecanla 
karşılanmasından 
memnunuz.”

Michael Tobias
Genel Müdür
Matador Spielwaren GmbH

WELLPAPPE  
AUSTRIA ÖDÜLÜ 
2017
Satış Noktası 
kategorisi birincisi

iF TASARIM 
ÖDÜLÜ 
2018
Promosyon konseptli 
tasarım ve müşteri 
başarısı birincisi
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Perakende ve E-ticaret

“Geri dönüştürülebilir 
kâğıt torba çevrim içi 
perakendecilik yapan 
müşterilerimiz için net 
bir şekilde daha etkili 
ve sürdürülebilir bir 
çözüm.”

Claudio Fedalto
Satış ve Pazarlama Müdürü
Mondi Industrial Bags

Hafif ve  
sürdürülebilir
E-ticaretin büyümesi ile birlikte daha 
etkin ve hafif ambalaj malzemelerine olan 
talep de artıyor. Oluklu mukavva kutular 
ve plastik torbalar yaygın hâle gelmiş 
olsa da, daha yeni nesil bir sürdürülebilir 
e-ticaret çözümü geliştirmiş bulunuyoruz. 
Kurye, ekspres ve kargo ambalajı 
sektörüne yönelik kâğıt torba çözümümüz 
elektronikten giyime çok geniş bir 
yelpazedeki ürünlere uygun esnek, güçlü 
ve dayanıklı bir kâğıt torba oldu. Bu torba 
Mondi’nin Advantage One kraft torba 
kâğıdından yapılmış olup bir zarfı andırıyor 
ve kolay açılması için bir yırtma şeridine 
sahip. Çift taraflı yapışkan kapanma özelliği 
ise ürün iadelerini müşteriler için daha 
kolay hâle getiriyor. Ambalaj malzemesini 
ve ağırlığı en aza indirerek müşterilerimize 
nakliye giderlerinden tasarruf etmelerine 
ve paketleme işlemlerini hızlandırmalarına 
yardımcı oluyoruz.
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Perakende ve E-ticaret

Sağlam  
ve etkili
Çevrim içi pazarlanan şişelenmiş şarap 
gibi bazı ürünler özel ambalajlama zor-
lukları ortaya koyabiliyor. Şarap üreticileri, 
tüccarları ve dağıtımcıları çeşitli boyutlarda 
olan yüksek performanslı kutulara ihtiyaç 
duyarlar. Bunlar hem sipariş süreçlerinde 
ve malzemenin kullanımında düşük maliyet 
sunmalı hem de şişeleri nakliye esnasında 
koruyacak kadar sağlam olmalıdır. Mondi 
Vino Box® Sprint ürünümüz bu segment-
teki müşterilerimiz için hem zaman hem 
para tasarrufu sağlıyor. Daha az oluklu 
mukavva kullanır, ancak daha sağlamdır ve 
şişelerin etrafında darbe emici bir tampon 
bölge içerir. Önceden yapıştırılmış, tek 
parça kutu montaj gerektirmiyor: Yassı 
paketten açık konuma getirilir ve kullanıma 
hazırdır. Bu kutlamaya değer bir şey!

“Müşteriler kutuların doluma 
hazır hâle gelme hızını ve 
kolaylığını beğeniyor. Ayrıca 
bir, iki, üç, dört veya altı şişelik 
boyutlar arasında seçim 
yapabilme olanağı çevrim 
içi siparişleri yerine getirme 
konusunda büyük esneklik 
sağlıyor.”

Jan Donaubauer
Satış Müdürü
Mondi Bad Rappenau
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Perakende ve E-ticaret

Geniş ürün 
portföyümüzü 

keşfedin: 
mondigroup.com/

retail-and-e-commerce

Diğer öne  
çıkan ürünler

Oluklu mukavva raf ve perakendeye 
hazır çözümler
Nakliye, mağaza içi ve promosyon 
ihtiyaçlarını karşılayın

Kraft portföyü
Üstün sağlamlığı ve hafifliği mükemmel 
kutu performansı ve premium baskı 
yapılabilme özelliği ile harmanlıyor 

Alışveriş torbaları portföyü
Tüm paket ve alışveriş torbalarınız için 
geniş çeşitlilikte kâğıt çeşitleri: beyaz veya 
kahverengi, gıda veya gıda dışı ürünler için, 
virjin lif bazlı veya geri dönüştürülmüş lifli

Kutular
Oluklu mukavvadan tek parçalı, büyüklüğü ayarlanabilen ve tekrar 
kapanabilir kutular
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Araç satın alanlardan gelen talep “ekono-
mi” ve “lüks” arasındaki ayrımı belirsizleşti-
riyor. Müşteriler artık daha düşük maliyetli 
modellerin de yüksek kaliteli iç mekânlara 
sahip olmasını ve insana kendini iyi his-
settirmesini bekliyor. Yanfeng Automotive 
Interiors lüks tarzda iç mekân bileşenleri 
üretiminde maliyette tasarruf sağlayan bir 
üretim süreci geliştirmiş bulunuyor. Bu sü-
reçte taşıyıcı malzemenin dekoratif yüzeyini 
yapıştırmak ve kaplamak için  
thermoforming filmimiz kullanılıyor. 
Filmimiz, araç satın alan kişilerin daha 
üstün bir görünümün ve hissin ve sağlam 
bir güvenlik performansının keyfini daha 
ekonomik bir şekilde çıkarmalarına olanak 
veren bir tedarik zinciri denkleminin 
bir parçasıdır.

© Yanfeng Automotive Interiors, 2015

Lüks his,  
hesaplı değer

“Mondi, filmlerini bizim 
üretim süreçlerimize 
uyarlayarak ve böylece iç 
mekân bileşenlerimizin 
maliyet etkin ve yüksek 
değerli olmasına katkıda 
bulunarak uzmanlığını ve 
yetkinliğini gösterdi.”

Peter Thielhorn
Süreç Yenilikçiliği Direktörü
Yanfeng Automotive Interiors

Otomotiv

24



Otomotiv

Diğer 
çözümlerimiz

Ürünlerimiz ve çözümleri-
mizle ilgili daha fazla bilgi 
için mondigroup.com/ 
automotive adresini 
ziyaret edin.

Protector Bags
Hacimli malları 
paketlemeye yönelik çok 
katmanlı kâğıt bazlı açık 
ağızlı torbalar

Hafif çok katmanlı 
kompozisyonlar
Tavan linerleri, kapak 
linerleri, çatı linerleri, halılar, 
araba örtüleri ve gövde altı 
paneller

Ağır yükler
Oluklu konteynerler ve 
yapıcı çözümler

Elyaf kompozitler
Çok yönlü işlem kâğıdı ile 
üretime katkı sağlayın
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İnşaat ve Yapı

Daha sağlam 
ve suya karşı 
daha dayanıklı
“Yeterince iyi” ile asla tatmin olmayan bizler, 
popüler SPLASHBAG ürünümüzü daha 
da sağlam ve suya karşı daha dayanıklı 
yapmayı görev bildik. Advantage Protect 
kâğıdından üretilen SPLASHBAG şimdi 
doğrudan yağmura karşı altı saate kadar 
dayanıyor (daha önce bu süre iki saatti) ve 
ıslak ortamlarda 120 saate kadar depo-
lanabiliyor (daha önce bu süre 12 saatti). 
Bu, ıslak ortamlarda bulunan çimento ve 
yapı malzemelerinin optimal bir şekilde 
yağmurdan korunması ve daha uzun raf 
ömrüne sahip olması için ideal kâğıt bazlı 
çözümdür.

“Çimento torbalarının dış et-
kenlere maruz kaldığı durumlar 
için yağmura ve neme dayanıklı 
bir torba çözümü arıyorduk. 
SPLASHBAG’i hedef pazarları-
mıza başarılı bir şekilde tanıttık 
ve bu yenilikle müşterilerimize 
ürünlerimizi koruyan bir torba 
sunabiliyoruz.”

Michèle Duval
Ürün ve Hizmet Yelpazesi Müdürü 
Lafarge France
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İnşaat ve Yapı

Yüksek kalite,  
maliyet tasarrufu
Advantage Select kraft torba kâğıdımız 
Pakistan’daki en büyük çimento ambalajı 
şirketinin üç katmanlı torbalardan iki kat-
manlı torbalara sağlamlıktan veya kaliteden 
ödün vermeden geçiş yapmasını sağladı. 
Bunun sonucunda Cherat Packaging 
şirketi piyasayı yeniden şekillendirdi ve 
malzemede ve maliyette önemli tasar-
ruflar sağladı. Şirketin Advantage Select 
ile yapılmış iki katmanlı torbaları şimdi 
Pakistan’daki hemen hemen tüm çimento 
tesislerinde kullanılmakta ve müşteriler 
tarafından çok beğenilmektedir.

“Mondi’nin Advantage Select 
kâğıdı mükemmel seçimdi. 
80/85 g/m2 çeşidi Asya’da 
kâğıt torba satışlarında bir 
devrim yarattı ve hem bize hem 
müşterilerimize yüksek kaliteli 
ve düşük maliyetli çözümler 
sundu. Torbalar önceki üç 
katmanlı versiyonlara göre 
daha hafif ancak daha sağlam.”

Amer Faruque
CEO
Cherat Packaging Limited
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İnşaat ve Yapı

Kahverengi ve beyaz kraft torba kâğıdı
Yüksek güç, dayanıklılık ve gözeneklilik 
sunar

Yapışkan ventilli torbalar
Ventil aracılığıyla yüksek hızlı dolum için 
tasarlanmış

Yapışkan ventilli/katlanabilir/ 
açık ağızlı torbalar
Ağzının bir tarafı yapıştırma/dikişle kapalı

Çelik ve cam linerler
Yapısal sağlamlık için

roomskin® ve diğer dekoratif filmler
Zemin ve iç mekân gibi dekoratif  
yüzeyler için

Yalıtım koruyucuları 
Yaşarken daha fazla konfor için

Diğer bazı  
çözümler

İhtiyaçlarınızı  
karşılayan  
çözümü bulun: 
mondigroup.com/ 
building-and-construction 
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Profesyonel Baskı ve Grafikler

Yaratıcılığınızı  
özgür bırakın
Premium kuşesiz kâğıtlardan oluşan 
PERGRAPHICA® portföyümüzü kreatif ve 
ticari baskı endüstrilerinin titiz ihtiyaçlarını 
karşılayacak şekilde tasarladık. Hibrit bir 
kâğıt olan PERGRAPHICA® tüm baskı 
teknolojilerine uygundur ve istikrarlı olarak 
yüksek kaliteli sonuçlar verir. Ayrıca 
selofanlama, gofraj, pilyaj, kalıpta kesme 
vb., gibi sofistike baskı sonrası işlemlere de 
izin verir.

“PERGRAPHICA®’nın en güzel özelliği özgürlük sağlamasıdır. 
PERGRAPHICA® bize hemen hemen her şeyi yapabilme özgürlüğü 
veriyor. Digitalic dergimizin kapakları farklı baskı işlemleri 
gerektiriyor ve PERGRAPHICA® çok farklı uygulama işlemlerinden 
sonra bile kapakların özelliklerinin değişmemesini sağlıyor. 
Yaratıcılığımız açısından bu harika bir avantaj.”

Francesco Marino
Kurucu
Digitalic



Profesyonel Baskı ve Grafikler

AirXLiner® ailesi kendinden yapışkanlı 
ürünlere yönelik olarak farklı maddelerden 
üretilmiş olan yapısal linerlerden oluşuyor. 
Sıradan linerlerden farklı olarak, AirXLiner® 
nihai ürüne uygulama sırasında hava ka-
barcıklarını ve kırışıklıkları ortadan kaldıran 
bir hava çıkarma işlevine sahiptir. Yapısal 
linerler ayrıca daha yüksek bir yapışkan 
akıcılığı sunuyor, bu da müşterilerimizin 
daha yüksek bir kullanım kolaylığına sahip 
oldukları anlamına geliyor. AirXLiner® 
özellikle grafik sanatlarına yönelik olanlarla 
birlikte çok çeşitli kendiliğinden yapışkanlı 
ürünle kullanılabilir.

Hızlı ve 
etkili

“Bu ürün sıradan bir release 
linerden daha fazlasını 
yapıyor. Havayı çıkarma işlevi 
kendiliğinden yapışkanlı 
filmlerde üstün bir performans 
ve daha büyük bir kullanım 
verimliliği sağlıyor.”

Herbert Heller
Uluslararası Kurumsal Müşteriler  
ve İş Geliştirme Müdürü
Mondi Release Liner
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NEUJET® 
En zorlu baskı işleri için 
işlenmiş yüksek hızlı 
püskürtmeli baskı kâğıdı

Diğer öne  
çıkan ürünler

Color Copy 
Dijital renkli baskı için 
mükemmel kâğıt

BIO TOP 3® 
Yüksek kaliteli beyaz 
olmayan hibrit yazıcı kâğıdı

DNS® 
Dijital baskıya yönelik  
kapsamlı bir kâğıt portföyü

Release linerler 
Mükemmel düz kalma 
özelliği, boyutsal istikrar 
ve ayarlanabilir açılma 
seviyeleri

Profesyonel Baskı ve Grafikler

Geniş ürün portföyümüzü keşfedin:
mondigroup.com/

professional-printing 
ve mondigroup.com/

graphic-and-photographic 
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Ofis Kâğıdı

Güvenilir ve 
sürdürülebilir
Color Copy ofis kâğıdımız renkli baskı 
uygulamalarında Avrupa’da açık arayla 
en çok bilinen ofis kâğıdı markasıdır. 
Müşteriler çeyrek yüzyılı aşkın bir süredir 
mükemmel baskı sonuçları ve istikrarlı 
kalite için ona güveniyor. Bu kâğıdımız 
ayrıca olağanüstü bir çevresel profile de 
sahip: CO2 nötr ve FSC®, EU Ecolabel 
ve ISO 9706 sertifikaları. Bir süre önce 
ambalajını daha da sağlam ve taşınması 
daha da kolay olacak şekilde yeniden 
tasarladık. Aynı Color Copy kalitesi şimdi 
yeni bir tasarıma sahip ve daha kullanıcı 
dostu bir ambalajda.

“Anketimize katılan 
kullanıcıların %92’si kâğıdın 
kalitesinden çok memnun 
olduklarını ve herhangi bir 
şeyi değiştirmemize gerek 
olmadığını söyledi. Bu nedenle 
biz de marka çalışmalarına, 
daha iyi bir ambalaja ve 
bir taraftan güçlü marka 
tanınırlığını korurken, diğer 
taraftan Color Copy’yi dıştan 
daha da iyi hâle getirecek 
kolaylık seçeneklerine 
odaklandık.”

Johannes Klumpp
Pazarlama ve Satış Müdürü
Mondi Uncoated Fine Paper
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Ofis Kâğıdı

Diğer bazı 
çözümler

IQ
Tüm baskı ihtiyaçları için 
akıllı kâğıt

MAESTRO®

Canlı konser

IQ COLOR/
MAESTRO® color
Renkli iletişim için hafif 
boyalı kâğıtlar

NAUTILUS® SuperWhite
Yüksek beyazlıkta ve 
kalitede geri dönüşümlü 
kâğıt portföyü

Snegurochka
Her türlü ofis kullanımına 
yönelik en üst kalitede 
beyaz kâğıt

Rotatrim
Daha iyi performanslı kâğıt

Ürünlerimiz ve çözümleri-
mizle ilgili daha fazla bilgi 
için mondigroup.com/

office-paper,
adresini ziyaret edin.

33



İş birliği yap, yenilikçi ol, ilham ver. Teknoloji, iletişim ve bilgi paylaşımı 
alanlarındaki ilerlemeler birçok yeni kapı açtı. Bu kapılardan bizimle geçin.

Mondi Speed Data  
Hackathon ile ilgili  
daha fazla bilgi için  
mondigroup.com/newsroom 
adresini ziyaret edin.

“Mondi, bu yılki öğrenci atöl-
yesini düzenlemekle yenilikçi 
olmayı teşvik etme konusunda-
ki sürekli kararlılığını ve sektö-
rün gelişmesine yardımcı olma 
konusundaki ayrılmaz rolünü 
ortaya koymuş oldu.”

Tad Maloney
Başkan
Avrupa Lif ve Kâğıt Araştırma Kuruluşları 
Birliği (EFPRO) Başkanı 

Mondi Speed Data Hackathon etkinliği 
ilham vermek ve yenilik yapmak için 
nasıl iş birliği yaptığımıza bir örnektir. 
Avrupa’nın dört bir yanından gelen elli 
doktora öğrencisi Avusturya’daki Graz 
Teknoloji Üniversitesi’ndeki bu atölye 
çalışmasında yer aldı. Mondi çalışanlarının 
mentörlük yaptığı küçük takımlara ayrılan 
doktora öğrencileri yeni ambalaj ve kâğıt 
uygulamaları ve üretimleri hayal etmek için 
büyük veri konspetlerini kullandılar.

Gelecekle  
El Ele
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Dijital satış ve hizmet platformlarımız müşterilere 
bilgi ve ürünlerimize kesintisiz erişim sunuyor.  
İşte e-araçlarımızdan bazıları:

myMondi 
Kuşesiz kâğıt müşterilerine yönelik 
dijital hizmet platformu. Özelleştirilmiş 
portföyünüzde arama yapın, sipariş veya 
soru gönderin, stok uygunluğunu kontrol 
edin ve çok daha fazlasını yapın.

Corrugated-paper-expert
Containerboard müşterilerimize 
containerboard, dönüşüm ve oluklu 
kartonlarla ilgili teknik bilgiler ve içgörüler 
için özel çevrim içi erişim sağlıyor.

ebags
Endüstriyel torba müşterilerimizin 
siparişlerini verebildikleri ve takip 
edebildikleri çevrim içi platformumuz. 
Yakında daha fazla fonksiyon, bilgi ve 
kullanma kolaylığı sunan iyileştirmeler 
yapacağız.

7/24 Dijital satış  
ve hizmet

Gelecekle El Ele
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SUSTAINING 
ECOSYSTEMS 

THROUGH 
RESPONSIBLE 

BUSINESS PRACTICES

Sorumlu bir şekilde büyümek

Sürdürülebilir 
Kalkınma
2017’de WWF ile olan küresel iş 
ortaklığımızı üç yıl daha uzattık. Sorumlu 
ormancılık ve sürdürülebilir bir selüloz ve 
ambalaj sektörünü desteklemeye ve bu 
konuya odaklanmaya devam ediyoruz.

Birlikte çalışarak müşterilerin ihtiyaçlarını 
karşılamamıza ve aynı zamanda çevreye 
olan etkimizi azaltmamıza yardımcı 
olacak yenilikçi yaklaşımlar keşfetmeyi, 
geliştirmeyi ve paylaşmayı hedefliyoruz. 

Bunu gerçekleştirmek için bugün insanlığın 
karşı karşıya olduğu en büyük üç zorluğa el 
atıyoruz: ormanların yok olması, su kıtlığı ve 
iklim değişikliği.
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Sürdürülebilir Kalkınma

Sorumlu bir  
şekilde büyümek

Sorumlu Bir Şekilde Büyümek modelini kullanarak 
sürdürülebilirlik zorluklarını nasıl kayda değer bir 

şekilde iyileştirdiğimize dair örnekler için lütfen 
mondigroup.com/sustainability  

adresini ziyaret edin.

İşletmemiz -ve yaşadığımız toplum- sürekli 
değişen ve gittikçe daha karmaşık hâle 
gelen sürdürülebilirlik konularıyla karşı 
karşıya geliyor. Sorumlu Bir Şekilde 
Büyümek modelimiz, bu konunun 

zorluklarına ve fırsatlarına tepki vermemizi 
sağlayan çerçevedir.

10 eylem alanında 16 taahhüdü kapsayan 
bu model tüm değer zinciri dâhilinde 

yaptığımız her şeyde sürdürülebilirlik 
performansımızı sergilememize, izlememize 
ve iyileştirmemize olanak veriyor.

Müşterilerimiz için değer  
yaratan çözümler

Toplumlarla ilişkiler

Tedarikçi yönetimi ve sorumlu 
satın alma

Biyoçeşitlilik ve ekosistemler

Sınırlı kaynaklar ve  
çevresel etkiler

Çalışan ve taşeron güvenliği

Vasıflı ve bağlı bir işgücü

İş yerinde adalet ve çeşitlilik

Sürdürülebilir elyaf

İklim değişikliği

10 
eylem 

alanımız

37



Mondi ambalaj ve kâğıtta küresel 
bir liderdir.

Orman yönetimi ve selüloz, kâğıt ve plastik film üretiminden, 
etkin sanayi ve tüketici ambalaj çözümlerinin geliştirilmesine ve 
üretilmesine kadar birçok alanda faaliyet göstermekteyiz. 

Bir  
Bakışta 
Mondi2,4 M hektarlık 

orman yönetimi

Johannesburg, Londra ve 
Viyana’da grup ofisleri

 JSE Limited Menkul Kıymetler 
Borsası’nda Mondi Limited  
olarak işlem görüyoruz

Londra Menkul Kıymetler Borsası’nda 
Mondi plc olarak işlem görüyoruz

30’u aşkın 
ülkede 

Ponad

fazla  
tesis100’den

aşkın 
çözüm100.000’i 

çalışan26.000

FTSE4Good Endeksi Serileri
JSE Sosyal Sorumlu Yatırım Endeksi

Müşterileri-
miz için 
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Bir Bakışta Mondi

30’dan fazla ülkede 
100’ü aşkın tesisle yerel 
olarak faaliyet gösteriyoruz.

* Rekabet kanunlarına uygunluk izni alınmasına 
ve ilgili koşulları karşılamaya tabidir

 (Nisan 2018 durumu)

Küresel ayak 
izimiz

Afrika
Fas

Fildişi Sahili
Güney Afrika 

Mısır*

Kuzey Amerika
ABD
Meksika

Orta Doğu
Irak
Lübnan
Umman
Ürdün

Asya Pasifik
Çin
Güney Kore
Malezya
Tayland

Avrupa
Almanya
Avusturya
Belçika
Birleşik Krallık
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Finlandiya*
Fransa
Hollanda
İspanya
İsveç
İtalya
Macaristan
Polonya
Rusya
Sırbistan
Slovakya
Türkiye
Ukrayna
Yunanistan
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Mondi’de çalışmak heyecan verici 
ve ödüllendiricidir. Biz çalışanlarını 
önemseyen, dinamik bir işletmeyiz. 
Girişimci bir ruha ve performans tutkusuna 
sahipseniz ve dünyanın çeşitli ülkelerinde 
ve kültürlerinde çalışma şansı yakalamak 
istiyorsanız, kendi başarı hikâyenizi 
yaratmak ve bir kariyer inşa etmek için 
önünüzde gerçek fırsatlar bulunuyor. 
Ayrıca eğitim programları ve çeşitli dillerde 
yaklaşık 40 ders sunan The Mondi 
Academy aracılığıyla becerilerinizi 
geliştirebilirsiniz. Çalışma kültürümüz 
büyük oranda özgürlük, çeviklik ve ekip 
çalışması sunuyor ve herkese gerçek 
potansiyellerini ortaya koyma gücü veriyor. 
Biz çalışanlarımızın güvenliğini ve sağlığını 
her zaman birinci sıraya koyan, geniş bir 
yerel varlığa sahip küresel bir grubuz.

İlham veren bir 
çalışma yeri

Mondi’nin dünya çapında 
sunduğu fırsatlar ve açık 
pozisyonlar hakkında 
mondigroup.com/careers 
adresinden bilgi alabilirsiniz.

Farkı yaratan çalışan-
larımızdır. Onlardan biri 
olmak ister misiniz?

Gerçek Potansiyelinizi/Potansiyelimizi Keşfedin
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GELECEĞE YÖNELİK İFADELERE İLİŞKİN SORUMLULUK REDDİ
Bu belge geleceğe yönelik ifadeler içermektedir. Mondi’nin finansal konumu, iş stratejisi, pazar büyümesi ve gelişmesi, büyüme ve kâr beklentileri ile gelecekteki faaliyetlere yönelik olan planlar ve hedefler 
dâhil olmak üzere, burada yer verilen tarihsel gerçekler haricindeki tüm ifadeler bir sınırlandırma olmaksızın geleceğe yönelik ifadelerdir. Geleceğe yönelik ifadeler kimi zaman “inanıyoruz”, “bekliyoruz”, 
“belki”, “olabilir”, “olmalı”, “riski olabilir”, “istiyoruz”, “tahmin ediyoruz”, “hedefliyoruz”, “planlıyoruz”, “öngörüyoruz”, “devam ediyoruz”, “farzediyoruz”, “konumlanmış” gibi geleceği  belirten sözcüklerin veya 
bunların zıt anlamlılarının, farklı eş anlamlılarının veya benzeri ifadelerin kullanılması ile ayırt edilebilmektedir. Bu gibi geleceğe yönelik ifadelerde fiili sonuçların, Mondi’nin performans veya başarılarının veya 
sektördeki sonuçların, bu gibi geleceğe yönelik ifadelerde ifade veya ima edilen gelecekteki sonuçlardan, performans veya başarılardan somut şekilde farklı olmasına yol açabilecek bilinen ve bilinmeyen 
riskler, belirsizlikler ve başka etkenler söz konusudur. Bu belgede yer alan ve tarihsel gerçekler ifade etmeyen konularla ilgili olan bu gibi geleceğe yönelik ifadeler ve diğer ifadeler tahminler içerir ve Mondi’nin 
gelecekte faaliyet göstereceği ortam ile Mondi’nin mevcut ve gelecekteki iş stratejileri ile ilgili olan birçok varsayıma dayanmaktadır. Geleceğe yönelik bu ifadeler sadece ifade edildikleri tarihte geçerlidir.  

Bu gibi tahmini sonuçların gerçekleşeceğine dair hiçbir garanti verilemez; birçok farklı etken gelecekte elde edilecek gerçek sonuçların, performansın ve olayların bu ifadelerdeki tahminlerden farklı olmasını 
sağlayabilir. Bu etkenlere, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte özellikle şunlar dâhildir: (1) imalat faaliyetlerinin başarılı olmaya devam etmesi ve bunlarla ilgili verimliliğin sürdürülmesi, ürün geliştirme planlarının 
ve hedeflerinin başarılı olmaya devam etmesi, Mondi’nin patentleri ve diğer fikrî mülkiyet haklarının oluşturduğu koruma düzeyindeki değişiklikler ve de sermayenin uygun koşullarda elde edilebilir olması gibi 
işletme etkenleri; (2) ürün talebinin düzeyi, rekabet yoğunluğu, Mondi’nin ürünleri ve ham maddeleri ile ilgili mevcut ve gelecekteki küresel piyasa fiyatları ile bunlarla bağlantılı fiyatlandırma baskıları; Mondi’nin 
müşterileri, tedarikçileri ve rakiplerinin finansal durumları ve rakiplerin potansiyel olarak rakip ürünler ve teknolojiler sunması gibi sektörel koşullar; ve (3) Mondi’nin ana pazarlarındaki ekonomik büyüme oranları 
veya döviz kuru ve faiz oranlarındaki dalgalanmalar gibi genel ekonomik koşullar.

MONDİ AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR İLE İLGİLİ BİR SORUMLULUĞU AÇIKÇA REDDETMEKTE
ve geçerli yasalar veya Johannesburg Menkul kıymetler Borsası JSE Limited ve Londra Menkul Kıymetler Borsası LSE dâhil olmak üzere Mondi’nin tabi olduğu düzenleyici bir kurum tarafından talep 
edilmediği sürece,
a) burada verilen bilgilerin gerçek ve eksiksiz olduğuna dair garanti vermemekle birlikte herhangi bir yasal sorumluluk taşımamaktadır ve
b) analistlerin yaptığı tahmin veya beklentileri düzeltme veya teyit etmenin yanı sıra geleceğe yönelik herhangi bir ifade kullanıldıktan sonra bu ifadeyi Mondi’nin değişen beklentilerini veya gerçekleşen herhangi 
 bir olayı veya değişen koşulları içerecek biçimde güncelleştirme yükümlülüğünü üstüne almamaktadır.

Yayımlayan Mondi AG, Marxergasse 4A, 1030 Viyana, Avusturya

Konsept ve tasarım Reichl und Partner Werbeagentur, Viyana, Avusturya

Metin Mondi AG; Pitch-Perfect English, Viyana, Avusturya; ASI GmbH – Austria Sprachendienst International, Viyana, Avusturya

Fotoğraflar Heinz Augé, Köln, Almanya; Reiner Riedler Photography, Viyana, Avusturya; Marcin Saldat, Świecie, Polonya; Steffen Strassnig, Frantschach, Avusturya; Markus Thums, Viyana, Avusturya;  

Andy Wilson, Londra, İngiltere; AGRO Holding GmbH, Bad Essen, Almanya; Yanfeng Automotive Interiors, Neuss, Almanya; MMEDIA S.R.L., Monza, İtalya; bazı fotoğrafl ar harici bir veri bankasından alınmıştır

Fotoğraf düzenleme Reichl und Partner Werbeagentur, Viyana, Avusturya; werbeagentur kelz GmbH, Graz/Viyana, Avusturya; Henning Wargalla, Köln, Almanya

Basım ideas2paper, Viyana, Avusturya

Mondi Group, Mart 2018



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

İletişimde Kalın
Sektör ve en son trendlerle ilgili haberler ve Mondi dünyasından hikâyeler için çevrim  
içi haber odamız olan mondigroup.com/newsroom adresini ziyaret edin.

Sohbete katılın – sizden haber almaktan memnuniyet duyarız!
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Mondi AG
Marxergasse 4A
1030 Vienna, Austria
Tel: +43 1 79013 0
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