Vision, Mission, Strategi og Værdier

Vores vision
At være verdensledende coatingssvirksomhed
ved løbende at levere innovative og
bæredygtige løsninger af høj kvalitet, som
vores kunder har tillid til vil beskytte og
forskønne deres produkter og omgivelser.

www.ppg.com

Vores Mission Vores strategi
•

Handle med integritet på alle
tidspunkter og være tro mod
vores værdier og etik.

•

Levere forsat salgsog indtjeningsvækst.

•

Udvikle innovative produkter til
at opfylde fremtidige behov.

•

•

Sikre arbejdspladser, beskytte
miljøet og støtte de samfund,
hvor vi er til stede.

Vores værdier

For at styrke vores position
som verdens førende
coatingsvirksomhed, har vi
tre grundpiller:

Grundlæggende for vores identitet er et urokkeligt engagement i høje
etiske standarder og integritet. Vi implementerer vores strategier
på alle niveaueraf organisationen på et højt etisk niveau og uden at
indgå kompromisser.

Vækst

Fokus på kunderne

•

Fortsat levere volumenvækst

•

Udvide på markeder og i regioner,
hvor vi er underrepræsenteret

•

Fortsætte med at lede
konsolideringen af
coatingsindustrien

Generere højest muligt afkast
til vores aktionærer.
•

Investere i opbygningen af PPG
og produktspecifikke mærker

Operationel excellence
•

•

Fastholde et stærkt fokus
på omkostningsstyring og
resultatfremgang
Optimere forsyningskæden og
fortsat forbedre forvaltningen
af arbejdskapital

Produkter og tjenesteydelser
•

Udvikle innovative løsninger for at
imødekomme vores kunders behov

•

Udvide vores globale farveekspertise

•

Yde exceptionel kundeservice
og support

Det er vores primære opgave at betjene vores kunder. Vi har fokus på vores
markeder og på at opfylde vores kunders behov for produkter og tjenesteydelser.
Respekt for den enkelte medarbejders værdighed, rettigheder
og indsats
Vores arbejdspladser er sikre, sunde og fri for mobning, og vi værdsætter
mangfoldighed, fremmer teamwork og belønner medarbejdernes arbejdsindsats.
Vi udvikler vores medarbejdere ved at tilbyde dem løbende læring og skaber
dermed et arbejdsmiljø, hvor medarbejderne kan udtrykke sig og blive respekteret
for deres meninger.
Samfundsansvar
PPG anerkender sit ansvar i forhold til at bevare og beskytte det globale
miljø, hvori virksomheden opererer. Vi overholder derfor principper for god
forretningsadfærd på miljø-, sundheds-, sikkerheds- og produktområdet
samtidig med, at vi leverer produktløsninger, der reducerer energiforbruget og
minimerer belastningen af miljøet. Vi kommunikerer med offentligheden, deltager
i myndighedsprocesser og støtter lokalsamfundet.
Værdiskabelse af relationerne i forsyningskæden
Vi sikrer optimal udnyttelse af leverandørkompetencer og opbygger relationer, der
fokuserer på gensidig og løbende forbedring og fælles ansvar for opfyldelse af
kundernes krav.
Ansvar over for aktionærer
Vi er en resultatorienteret virksomhed, og vi er engagerede i virksomhedens
fortsatte udvikling og i at skabe afkast til PPG’s ejere.

