“Tek PPG” olarak yolumuza devam ediyoruz

PPG ile Gurur Duyuyoruz
Amacımız

We protect and beautify the world

Stratejimiz

PPG Yolu

Dünyanın lider boya, kaplama ve özel malzeme şirketi olarak
konumumuzu güçlendirmek. Yaptığımız her şeyde sınıfının en iyisi
olarak görülmek.
Büyüme

Yenilikçi Çözümler

•

•

•
•

Pazar ve müşteri ihtiyaçlarının ötesine
geçerek tutarlı büyüme sağlamak
Düşük seviyede temsil edildiğimiz
pazarlarda ve bölgelerde büyümek
PPG markasını güçlendirmek ve
amacımızı gerçekleştirmek. PPG:
WE PROTECT AND BEAUTIFY THE
WORLD™

Müşteriler
•
•
•

Müşterilerimiz için değer yaratmak
Müşterilerimizi kendilerinden de iyi
tanımak
Benzersiz bir duyarlılık göstermek ve
destek sunmak

Operasyonel Mükemmellik
•
•
•

Güvenli iş uygulamaları geliştirmek ve
uygulamak
Verimlilik ve kâr artışını temel odak
noktası olarak belirlemek
Değer zincirimizi, çevresel ayak izini
azaltacak şekilde yönetmek

•
•

Yenilik, Yaratıcılık, Çözüm:
Müşterilerimizin en önemli ihtiyaçlarını
karşılamak için sürdürülebilir çözümler
sunmak
Dünya çapında lider teknolojilerimizi
pazarlarımızın kapsamına uygun şekilde
büyütmek
Gelecek başarılara giden yolda
müşterilerimizle iş birliği yapmak

İnsanlar
•

•
•

Çalışanlarımızın başarıya ulaşmasına
yardımcı olmak için onlara liderlik
etmek, olanak sağlamak ve ilham
vermek
Çeşitli ve kapsamlı ekipler kurmak
Pozitif bir iş ortamıyla birlikte güçlü ve
uyumlu bir iş ahlakı benimsemek

Paydaşlar
•

Paydaşlar için daha iyi geri dönüş
sağlamak amacıyla satış ve gelirlerimizi
tutarlı şekilde büyütmek

PPG’de her gün:
Ortak bir değer yaratmak üzere müşterilerimizle iş birliği yapıyoruz.
Anlayışlı, kararlı ve proaktif bir yaklaşım sergiliyoruz. Pazar ve
müşterilerimiz konusunda geniş bilgiye sahibiz. Fark yaratabilecek pratik
çözümlere odaklıyız.
Dünyadaki “Tek PPG”yiz. Birlikte daha iyi ve daha güçlüyüz. Pazarlarımızı
farklılaştırırken ve değiştirirken yeni pazarlara girmek ve yenilikçi
teknolojiler tanıtmak için ölçeğimizden faydalanıyoruz.
Çalışanlarımıza her zaman, her anlamda güveniyoruz. Çalışanlarımızın
doğru kararlar vermesini sağlıyor ve onları destekliyoruz. Kapsayıcı,
şeffaf ve saygılıyız. Faydalı ve anlaşılır geri bildirimler sağlıyoruz.
Hedeflerimizi gerçekleştiriyoruz. Kazanmak tutkumuz. İstediklerimize
ulaşıyoruz. Hizmetlerimizi disiplin ve dürüstlükle sunuyoruz.
Olabildiğince enerjik bir şekilde çalışıyoruz. Kısa süre içinde akıllı kararlar
verip uygulamaya geçiyoruz.
Sahiplenerek çalışırız. Birbirimize karşı sorumlu ve duyarlı davranıyor ve
saygı gösteriyoruz. Daima şirketimizin, müşterilerimizin, paydaşlarımızın
ve topluluklarımızın çıkarları doğrultusunda çalışıyoruz.
Her gün bir önceki günden daha iyi çalışıyoruz. Sürekli öğreniyoruz.
İşletmelerimizi büyütmek için çalışanlarımızın gelişimine katkı sağlıyoruz.
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