Pri PPG-ju smo eno
Naš namen
We protect and beautify the world

Naša strategija
Okrepiti položaj vodilnega podjetja za barve, premaze in specialne
materiale. Pri tem, kar delamo, veljamo za najboljše v razredu.

Rast

Inovativne rešitve

•

Zagotavljati stalno rast tako, da presegamo
pričakovanja trga in potrebe strank

•

•

Širiti se na tržiščih in v regijah, kjer nismo
zadostno zastopani

Razvijati inovacije, ustvarjati, reševati –
zagotavljati trajnostne rešitve, ki izpolnjujejo
največje potrebe naših strank

•

•

Okrepiti blagovno znamko PPG in oživiti
naš namen – PPG: We protect and beautify
the world™

Širiti svetovno vodilne tehnologije povsod po
naših trgih

•

Na podlagi sodelovanja s strankami
zagotavljati uspeh v prihodnje

Stranke

Ljudje

•

Ustvarjati vrednost za naše stranke

•

•

Poznati stranke bolje od sebe

Voditi svoje ljudi, jih opolnomočiti in
navduševati, da jim pomagamo k uspehu

•

Zagotavljati neprimerljivo odzivnost in
podporo

•

Ustvarjati različne in vključujoče ekipe

•

Ustvarjati pozitivno delovno vzdušje in
močno ter načelno delovno etiko

Delovna odličnost

Delničarji

•

Razvijati in izvajati varne delovne prakse

•

•

Stalno in dosledno zagotavljati učinkovitost
in dvigovanje dobička

•

Nadzirati svojo vrednostno verigo, da se čim
bolj zmanjša obremenitev za okolje

Stalna rast prodaje in prihodkov za
nadpovprečne dobičke delničarjev

Ponosni smo, da smo PPG
Kako to počnemo pri PPG-ju
Vsak dan pri PPG-ju:

Sodelujemo s strankami, da ustvarjamo vzajemno vrednost.
Smo pronicljivi, zavzeti in proaktivni. Poglobljeno poznamo tržišče in svoje stranke.
Osredotočamo se na praktične storitve, ki ustvarjajo razliko.

Pri PPG-ju smo eno za cel svet.
Skupaj smo boljši in močnejši. Svojo velikost izkoristimo, da lahko dosegamo nova tržišča
in uvajamo inovativne tehnologije, medtem ko spreminjamo in preoblikujemo svoja tržišča.

Vsak dan zaupamo svojim ljudem – v vsem.
Svojim ljudem omogočamo in jim dajemo moč, da se pravilno odločajo. Smo vključujoči,
transparentni in spoštljivi. Naše povratne informacije so jasne in usmerjene v ukrepanje.

Poskrbimo, da se uresniči.
Smo ambiciozni in želimo zmagovati. Dosegamo uspeh. Delujemo disciplinirano in
ohranjamo integriteto. V svoje delo vnašamo svojo najboljšo energijo. Odločamo se
pametno in hitro.

Delujemo tako, kot bi delovali zase.
Spoštujemo drug drugega s tem, da ravnamo odgovorno in prevzemamo odgovornost.
Vedno delujemo za najboljše dobro podjetja, strank, delničarjev in naših skupnosti.

Vsak dan smo boljši kot včeraj.
Stalno se učimo. Vlagamo v svoje ljudi, da bodo širili naše poslovanje.

