„One PPG” vagyunk
Célunk
We protect and beautify the world

Stratégiánk
A világ vezető festék-, bevonat- és speciális anyaggyártó vállalataként betöltött
pozíciónk megerősítése. Munkánk során a legjobbként tekintenek ránk.

Növekedés

Innovatív megoldások

•

Folyamatos növekedés a piacok és ügyfelek
igényeinek meghaladásával

•

•

Terjeszkedés olyan piacokon és régiókban,
ahol részesedésünk alacsony

Innováció, alkotás, megoldás — fenntartható
megoldásokat biztosítunk ügyfeleink
legfontosabb szükségleteire

•

•

A PPG márkájának erősítése és célunk
valóra váltása – PPG: We protect and
beautify the world™

Világvezető technológiáink bővítése
piacaink teljes szélességében

•

Együttműködés ügyfeleinkkel a jövőbeni
sikerek érdekében

Ügyfelek

Munkatársak

•

Ügyfeleink számára értéket teremtünk

•

•

Jobban ismerjük ügyfeleinket, mint ők saját
magukat

Munkatársainkat vezetjük, számukra
lehetőségeket biztosítunk, felhatalmazzuk
és ösztönözzük őket, hogy sikereket
érhessenek el

•

Páratlan reagálókészséget és támogatást
biztosítunk

•

Sokszínű, befogadó csapatokat hozunk létre

•

Pozitív munkahelyi légkört és szilárd,
szabálykövető munkaetikát teremtünk

Működési kiválóság

Részvényesek

•

Biztonságos munkahelyi gyakorlatot
alakítunk ki és követünk

•

•

A hatékonyságra és a nyereség növelésére
összpontosítunk

•

Értékláncukat úgy alakítjuk ki, hogy
környezeti lábnyomunkat a minimálisra
csökkentsük

A forgalom és a nyereség folyamatos
növelése, hogy kiemelkedő részvényesi
hozamot biztosítsunk

Büszkék vagyunk a PPG-re
A PPG Way
A PPG-nél minden egyes nap:

Együttműködünk ügyfeleinkkel, hogy mindkét fél számára
értéket teremtsünk.
Átgondoltak, elkötelezettek és proaktívak vagyunk. Jól ismerjük a piacot és ügyfeleinket. Olyan
gyakorlati megoldásokra összpontosítunk, amelyekkel változás érhető el.

A világ szemében „One PPG” vagyunk.
Együtt jobbak és erősebbek vagyunk. Kiaknázzuk méretünket, hogy új piacokat érjünk el és
olyan innovatív technológiákat vezessünk be, amelyek differenciálják és átalakítják piacainkat.

Munkatársainkban minden nap, minden téren megbízunk.
Munkatársaink számára lehetőségeket biztosítunk és felhatalmazzuk őket a helyes
döntéshozatalra. Befogadóak, átláthatóak és tisztelettudóak vagyunk. Visszajelzésünk világos
és gyakorlatias.

Céljainkat valóra váltjuk.
Győzelemre törekszünk. Elérjük a céljainkat. Fegyelmezetten és feddhetetlen módon
teljesítünk. Munkánkba mindent beleadunk. Megfontoltan és gyorsan döntünk és
cselekszünk.

A Vállalatot a sajátunkként kezeljük.
Tiszteletben tartjuk egymást azáltal, hogy felelősségteljes és elszámoltatható módon járunk
el. Mindig vállalatunk, ügyfeleink, részvényeseink és közösségeink legfőbb érdekét szem előtt
tartva cselekszünk.

Minden nappal egyre jobbak leszünk.
Folyamatosan tanulunk. Munkatársainkat úgy fejlesztjük, hogy vállalatunk növekedhessen.

