Vizyon, Misyon, Strateji, Değerler
Vizyonumuz
Müşterilerin ürünlerini ve çevrelerini korumak
ve güzelleştirmek için güvendikleri, yüksek kalitede, yenilikçi ve sürdürülebilir
çözümleri tutarlı şekilde sunarak dünyanın lider kaplama şirketi olmak.

Misyonumuz

Stratejimiz

Değerlerimiz

• Her zaman bütünlük
içinde hareket etmek
ve değerlerimize ve
etik kurallarımıza
sadık kalmak.

Dünyanın lider kaplama
şirketi olarak konumumuzu
güçlendirmenin 3 destek
ayağı vardır:

Bizi biz yapan temel değer, yüksek etik standartlara ve
bütünlüğe dair değişmez taahhüdümüzdür. Stratejilerimizi,
taviz vermeyen, etik bir şekilde kurumun tüm seviyeleri
boyunca uyguluyoruz.

• İstikrarlı satış ve kazanç
artışı sağlamak.

Büyüme

Müşteriye olan bağlılık

• Gelecekteki ihtiyaçları
karşılamak üzere yenilikçi
ürünler geliştirmek.
• Emniyetli şekilde
çalışmak, çevreyi
korumak ve işbirliği
yaptığımız toplulukları
desteklemek.
• Çok yüksek hissedar
kazançları elde etmek.

• İstikrarlı hacim büyümesi
sağlamak
• Yeterli temsil edilmediğimiz
pazarlarda ve bölgelerde
genişlemek
• Kaplama sektörünün
güçlendirilmesine liderlik
yapmaya devam etmek
• PPG ve ürüne özel markaları
oluşturmaya yatırım yapmak
Çalışma Mükemmelliği
• Maliyet yönetimi ve karın
artırılması üzerine güçlü
şekilde odaklanmayı
sürdürmek
• Tedarik zincirini en uygun hale
getirmek ve işletme sermayesi
yönetimini sürekli geliştirmek
Ürünler ve Hizmetler
• Müşterilerimizin en büyük
ihtiyaçlarını ele almak için
yenilikçi çözümler geliştirmek
• Global renk uzmanlığımızı
genişletmek
• Özel müşteri hizmeti ve
desteği sağlamak

Müşterilere hizmet işinde yer alıyoruz. Sektörümüze odaklanıyor
ve kendimizi müşterilerimizin ürün ve hizmet gereksinimlerini
karşılamaya adıyoruz.
Çalışanların saygınlığına, haklarına ve katkılarına
saygı duyuyoruz
Çeşitliliğe değer veren, ekipçalışmasını destekleyen ve performansı
ödüllendiren, güvenli, sağlıklı ve taciz içermeyen çalışma yerlerine
sahibiz. Elemanlarımızı sürekli öğrenme, fikirlerin ifade edildiği ve
saygı duyulduğu bir ortam yaratma yoluyla geliştiriyoruz.
Sorunların ve toplum ihtiyaçlarının fark edilmesi
PPG, şirketin faaliyet yürüttüğü global çevreyi koruma ve ona sahip
çıkma yükümlülüğünün bilincindedir. Bu amaçla işimizi güvenilir bir
ortam ve sağlık, güvenlik ve ürün yönetimi uygulamaları kullanarak
yürütüyor, bir taraftan da enerji tüketimini azaltan ve çevresel etkiyi
en aza indiren ürün çözümleri sunuyoruz. Toplumla iletişim kuruyor,
hükümet işlerine katılıyor ve lokal toplulukları destekliyoruz.
Tedarik zinciri ilişkilerinin değeri
Tedarikçi becerilerini güçlendiriyor ve karşılıklı ve sürekli gelişmeye
ve müşterilerimizin gereksinimlerini karşılamaya yönelik ortak bir
sorumluluğa odaklanan ilişkiler oluşturuyoruz.
Hissedarlara karşı olan sorumluluk
Kendisini işbirliğinin korunmasına ve PPG hissedarlarına kazanç
sağlamaya adayan, performans odaklı bir şirketiz.

Vizyonumuz
Müşterilerin ürünlerini ve çevrelerini
korumak ve güzelleştirmek için
güvendikleri, yüksek kalitede,
yenilikçi ve sürdürülebilir çözümleri
tutarlı şekilde sunarak dünyanın
lider kaplama şirketi olmak.

Misyonumuz
• Her zaman bütünlük içinde hareket etmek ve
değerlerimize ve etik kurallarımıza sadık kalmak.
• İstikrarlı satış ve kazanç artışı sağlamak.
• Gelecekteki ihtiyaçları karşılamak üzere yenilikçi
ürünler geliştirmek.
• Emniyetli şekilde çalışmak, çevreyi korumak
ve işbirliği yaptığımız toplulukları desteklemek.
• Çok yüksek hissedar kazançları elde etmek.

Stratejimiz
Dünyanın lider kaplama şirketi olarak konumumuzu
güçlendirmenin 3 destek ayağı vardır:
Büyüme
• İstikrarlı hacim büyümesi sağlamak
• Yeterli temsil edilmediğimiz pazarlarda ve bölgelerde genişlemek
• Kaplama sektörünün güçlendirilmesine liderlik yapmaya devam etmek
• PPG ve ürüne özel markaları oluşturmaya yatırım yapmak
Çalışma Mükemmelliği
• Maliyet yönetimi ve karın artırılması üzerine güçlü şekilde odaklanmayı sürdürmek
• Tedarik zincirini en uygun hale getirmek ve işletme sermayesi yönetimini
sürekli geliştirmek
Ürünler ve Hizmetler
• Müşterilerimizin en büyük ihtiyaçlarını ele almak için yenilikçi çözümler geliştirmek
• Global renk uzmanlığımızı genişletmek
• Özel müşteri hizmeti ve desteği sağlamak

Değerlerimiz
Bizi biz yapan temel değer, yüksek etik standartlara ve bütünlüğe dair
değişmez taahhüdümüzdür. Stratejilerimizi, taviz vermeyen, etik bir şekilde
kurumun tüm seviyeleri boyunca uyguluyoruz.
Müşteriye olan bağlılık
Müşterilere hizmet işinde yer alıyoruz. Sektörümüze odaklanıyor ve kendimizi müşterilerimizin
ürün ve hizmet gereksinimlerini karşılamaya adıyoruz.
Çalışanların saygınlığına, haklarına ve katkılarına saygı duyuyoruz
Çeşitliliğe değer veren, ekipçalışmasını destekleyen ve performansı ödüllendiren, güvenli,
sağlıklı ve taciz içermeyen çalışma yerlerine sahibiz. Elemanlarımızı sürekli öğrenme, fikirlerin
ifade edildiği ve saygı duyulduğu bir ortam yaratma yoluyla geliştiriyoruz.
Sorunların ve toplum ihtiyaçlarının fark edilmesi
PPG, şirketin faaliyet yürüttüğü global çevreyi koruma ve ona sahip çıkma yükümlülüğünün
bilincindedir. Bu amaçla işimizi güvenilir bir ortam ve sağlık, güvenlik ve ürün yönetimi
uygulamaları kullanarak yürütüyor, bir taraftan da enerji tüketimini azaltan ve çevresel etkiyi
en aza indiren ürün çözümleri sunuyoruz. Toplumla iletişim kuruyor, hükümet işlerine katılıyor
ve lokal toplulukları destekliyoruz.
Tedarik zinciri ilişkilerinin değeri
Tedarikçi becerilerini güçlendiriyor ve karşılıklı ve sürekli gelişmeye ve müşterilerimizin
gereksinimlerini karşılamaya yönelik ortak bir sorumluluğa odaklanan ilişkiler oluşturuyoruz.
Hissedarlara karşı olan sorumluluk
Kendisini işbirliğinin korunmasına ve PPG hissedarlarına kazanç sağlamaya adayan,
performans odaklı bir şirketiz.

