Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek

Jövőképünk
Vezető szerepet kívánunk betölteni a
bevonatok területén, mindenkor
kiváló minőségű, innovatív és fenntartható
megoldásokat kínálunk, amelyekben
ügyfeleink megbíznak, és amelyekről
tudják, hogy megvédik és szebbé
teszik termékeiket és környezetüket.

www.ppg.com

Küldetésünk
•

Mindenkor tisztességes módon
járunk el, hűek maradunk
értékeinkhez és etikai elveinkhez.

•

Forgalmunk és nyereségünk
folyamatosan növekszik.

•

Innovatív termékeket fejlesztünk
ki, amelyek megfelelnek
a jövőbeni igényeknek.

•

Biztonságos módon működünk,
védjük a környezetet
és támogatjuk azokat
a közösségeket, amelyekben
üzleti tevékenységet folytatunk.

•

Lehetővé tesszük, hogy
a részvényesek befektetései
bőségesen megtérüljenek.

Stratégiánk

Értékrendünk

A világ vezető bevonatgyártó
vállalataként elért pozíciónk
erősítése érdekében három
alapelvre támaszkodunk:

Azt, hogy kik vagyunk, alapvetően meghatározza szilárd elkötelezettségünk
a legszigorúbb etikai normák és a tisztességes magatartás iránt. Stratégiánkat
a szervezet minden szintjén megalkuvás nélkül, etikus módon alkalmazzuk.

Növekedés
•

Állandó mennyiségi növekedés
elérése

•

Terjeszkedés olyan piacokon és
régiókban, ahol részesedésünk
alacsony

•

Továbbra is a bevonatgyártó
ipar konszolidációjának élén
szeretnénk járni

•

Befektetünk a PPG és a
termékspecifikus márkák építésébe

Működési kiválóság
•

Továbbra is a költséggazdálkodásra
és a nyereség növelésére
összpontosítunk

•

Optimalizáljuk az ellátási láncot
és folyamatosan fejlesztjük a
működőtőke-gazdálkodást

Termékek és szolgáltatások
•

Innovatív megoldásokat dolgozunk
ki ügyfeleink legfontosabb
szükségleteire

•

Bővítjük a színek terén elért globális
szakértelmünket

•

Kiváló szolgáltatásokat és
támogatást nyújtunk ügyfeleinknek

Elkötelezettség a vevő iránt
Üzleti tevékenységünk ügyfeleink kiszolgálását célozza. Piacainkra
összpontosítunk és elköteleztük magunkat amellett, hogy megfelelünk ügyfeleink
termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos igényeinek.
Az alkalmazottak méltósága, jogai, hozzájárulása iránti tisztelet
Biztonságos, egészséges és zaklatásmentes munkahelyeket tartunk fenn, amelyek
értékelik a sokszínűséget, támogatják a csapatmunkát és megjutalmazzák
a teljesítményt. Munkavállalóinkat folyamatosan képezzük, olyan környezetet
teremtünk, ahol véleményüket elmondhatják, azokat tiszteletben tartjuk.
A társadalom aggályainak és szükségleteinek felismerése
A PPG tudatában van annak a felelősségének, hogy megőrizze és megvédje
a globális környezetet, amelyben tevékenykedik. Ennek érdekében
vállalkozásainkat környezetbarát, egészség- és munkavédelmi, gazdaszemléletet
tükröző eljárások szerint működtetjük, olyan termékmegoldásokat kínálunk,
amelyek csökkentik az energiafelhasználást és minimális környezeti hatással
járnak. Kommunikálunk a nyilvánossággal, részt veszünk a kormányzati
eljárásokban és támogatjuk a helyi közösségeket.
Ellátási láncon belüli kapcsolatok értékelése
Beszállítóink kompetenciáira építünk, és olyan kapcsolatokat építünk ki, amelyek
a kölcsönös, folyamatos fejlesztésen és a feladatok megosztásán alapszanak,
hogy megfelelhessünk ügyfeleink igényeinek.
Felelősség a részvényesekkel szemben
Teljesítmény-orientált vállalat vagyunk, elköteleztük magunkat amellett,
hogy a vállalat javaival megfelelően gazdálkodunk és a PPG tulajdonosai
számára hozamot termelünk.

