Visi, Misi, Strategi dan Nilai

Visi Kami
Menjadi perusahaan coating terkemuka di
dunia dengan memberikan secara
konsisten solusi berkualitas tinggi,
inovatif, dan berkesinambungan yang
dipercaya pelanggan untuk
melindungi dan memperindah
produk dan lingkungan sekitar mereka.

www.ppg.com

Misi Kami
•

Bertindak dengan integritas
sepanjang waktu dan memegang
teguh nilai dan etika kami.

•

Memberikan pertumbuhan
penjualan dan pendapatan
yang konsisten.

•

•

•

Mengembangkan produkproduk inovatif untuk memenuhi
kebutuhan di masa mendatang.
Bekerja dengan selamat,
melindungi lingkungan dan
mendukung masyarakat di
tempat kami beroperasi.
Mencapai imbal hasil yang
unggul bagi pemegang saham.

Strategi Kami

Nilai Kami

Untuk memperkuat posisi kami
sebagai perusahaan coatings
terkemuka di dunia, kami
mempunyai tiga sendi:

Yang mendasar untuk siapa kami ada adalah komitmen teguh terhadap
standar etika dan integritas yang tinggi. Kami menerapkan strategi kami pada
semua tingkatan organisasi tanpa kompromi, dan menjunjung tinggi etika.

Pertumbuhan
•

Memberikan pertumbuhan volume
yang konsisten

•

Memperluas pasar dan kawasan
di mana kami belum ada

•

Terus-menerus memimpin
konsolidasi industri coating

•

Berinvestasi dalam membangun
merek PPG dan produk tertentu.

Keunggulan Operasional
•

Mempertahankan fokus yang kuat
terhadap pengelolaan biaya dan
peningkatan laba

•

Mengoptimalkan rantai pasokan dan
secara terus-menerus memperbaiki
pengelolaan modal kerja

Produk dan Layanan
•

Mengembangkan solusi inovatif
untuk menangani kebutuhan
terbesar pelanggan kami

•

Memperluas keahlian kita pada
warna secara global

•

Menyediakan layanan dan
dukungan istimewa kepada
pelanggan

Dedikasi kepada pelanggan
Kami berbisnis untuk melayani pelanggan. Kami berfokus pada pasar
dan mendedikasikan diri untuk memenuhi kebutuhan produk dan layanan
pelanggan kami.
Menghargai martabat, hak dan kontribusi karyawan.
Kami mengoperasikan tempat kerja yang selamat, sehat dan bebas pelecehan
yang menghargai perbedaan, menggalakkan kerja tim, dan menghargai kinerja.
Kami mengembangkan karyawan melalui pembelajaran berkesinambungan,
menciptakan suatu lingkungan di mana opini bebas diungkapkan dan dihargai.
Pengakuan terhadap keprihatinan dan kebutuhan masyarakat
PPG menyadari tanggung jawabnya untuk melestarikan dan melindungi lingkungan
global di mana perusahaan beroperasi. Untuk tujuan ini, kami menjalankan bisnis
kami menggunakan praktik pengelolaan lingkungan, kesehatan, keselamatan,
dan produk yang baik, yang mengurangi konsumsi energi dan meminimalkan
dampak lingkungan. Kami berkomunikasi dengan masyarakat, berpartisipasi dalam
kebijakan pemerintahan, dan mendukung masyarakat setempat.
Nilai hubungan rantai pasokan
Kami mendayagunakan kompetensi pemasok dan mengembangkan hubungan
yang menitikberatkan perbaikan berkelanjutan yang saling menguntungkan dan
bersama-sama bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pelanggan kami.
Tanggung jawab kepada pemangku kepentingan
Kami adalah perusahaan yang menitikberatkan kinerja, yang berkomitmen
pada pembinaan perusahaan dan untuk memberikan keuntungan kepada para
pemilik PPG.

