Kita adalah ‘One PPG’
Tujuan Kita
We protect and beautify the world

Strategi Kita
Memperkuat posisi kita sebagai perusahaan cat, zat pelapis, dan bahan spesialis
terkemuka di dunia. Kita dipandang sebagai yang terbaik di kelasnya untuk apa yang
kita lakukan.

Pertumbuhan

Solusi Inovatif

•

Memberikan pertumbuhan konsisten
dengan melampaui pasar dan kebutuhan
pelanggan

•

•

Berekspansi di pasar dan kawasan tempat
kehadiran kita masih kurang

Berinovasi, menciptakan, menyelesaikan
— menyediakan solusi yang lestari untuk
menjawab kebutuhan terbesar para
pelanggan kita

•

•

Memperkuat merek PPG dan menghidupkan
niat kita – PPG: We protect and beautify
the world™

Memperluas teknologi kita yang terkemuka
di dunia ke seluruh rentang pasar kita

•

Bermitra dengan pelanggan kita untuk
mendorong kesuksesan masa depan

Pelanggan

Karyawan

•

Menciptakan nilai untuk para pelanggan kita

•

•

Lebih mengenal pelanggan kita daripada
mereka sendiri

Memimpin, memampukan,
memberdayakan, dan mengilhami karyawan
kita untuk membantu mereka berhasil

•

Membangun tim yang beragam dan inklusif

•

Memupuk tempat kerja yang positif serta
etika kerja yang kuat dan taat

•

Menyediakan daya tanggap dan dukungan
yang tidak tersaingi

Kecemerlangan Operasional

Pemegang Saham

•

Mengembangkan dan menerapkan praktik
kerja yang selamat

•

•

Berfokus tajam pada efisiensi dan
perbaikan laba

•

Mengelola rantai nilai kita untuk
meminimalkan jejak lingkungan kita

Menumbuhkan penjualan dan pendapatan
dengan konsisten guna menyajikan imbal
hasil yang unggul untuk pemegang saham

Kita adalah PPG Proud
The PPG Way
Setiap hari kapan pun di PPG:

Kita bermitra dengan pelanggan untuk menciptakan nilai
bersama.
Kita berwawasan, berdedikasi, dan proaktif. Kita mempunyai pengetahuan yang lekat tentang
pasar dan pelanggan kita. Kita berfokus pada solusi praktis yang membuat perbedaan.

Kita adalah “One PPG” bagi dunia.
Kita lebih baik dan lebih kuat dengan bersama. Kita memanfaatkan skala kita guna
menjangkau pasar-pasar baru dan memperkenalkan aneka teknologi inovatif sambil
mendiferensiasikan dan menggugah pasar-pasar kita.

Kita meyakini karyawan kita setiap hari, di setiap cara.
Kita memampukan dan memberdayakan karyawan kita untuk membuat keputusan yang
tepat. Kita inklusif, transparan, dan menghormati. Umpan balik kita jelas dan layak tindak.

Kita mewujudkannya.
Kita memiliki gairah untuk menang. Kita mencapai. Kita menghasilkan dengan disiplin dan
integritas. Kita mengerahkan tenaga sebaik-baiknya ke dalam kerja kita. Kita memutuskan
dan bertindak dengan cerdas dan cepat.

Kita menjalankannya seolah memilikinya.
Kita saling menghormati dengan menjalankan tugas dan bertanggung jawab. Kita
selalu bertindak demi kepentingan perusahaan, pelanggan, pemegang saham, dan
masyarakat kita.

Kita berbuat lebih baik hari ini daripada kemarin – setiap hari.
Kita terus-menerus belajar. Kita mengembangkan orang-orang kita untuk menumbuhkan
bisnis kita.

