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Vi er ‘One PPG’

Vi er #PPGProud
Vores formål

We protect and beautify the world

Vores strategi

The PPG Way

At styrke vores position som verdens førende producent af
maling, coatings og specialmaterialer. Vi skal opfattes som
de bedste i vores branche.
Vækst

Innovative løsninger

•

•

•
•

Lever konstant vækst ved at
overlevere på markedets og
kundernes behov
Øg andele i markeder og regioner,
hvor vi er underrepræsenteret
Styrk PPG brandet og udlev vores
formål – PPG: WE PROTECT AND
BEAUTIFY THE WORLD™

Kunder
•
•
•

Skab værdi for vores kunder
Kend dine kunder bedre end de
kender dem selv
Giv exceptionel service og support

Operational Excellence
•
•
•

Udvikl og implementer sikre
arbejdsgange
Vær fokuseret på effektivitet og
indtjeningsforbedringer
Kontroller vores værdikæde for at
begrænse vores påvirkning af miljøet

•
•

Udvikl, skab, løs og tilbyd stærke
løsninger, der dækker vores kunders
største behov
Udbred vores verdensførende
teknologier på tværs af markeder
Indgå partnerskaber med vores kunder
for at udvikle succesfulde samarbejder

Medarbejdere
•
•
•

Led, aktiver, styrk og inspirer vores
medarbejdere til at lykkes
Skab inkluderende og mangfoldige
teams
Frem den positive arbejdsplads med
stærk og ansvarlig arbejdsmoral

Aktionærer
•

Øg salg og indtjening kontinuerligt
og skab vedvarende afkast til vores
aktionærer

Hver eneste dag hos PPG:
Vi samarbejder med kunder og skaber værdi for begge parter. Vi er
indsigtsfulde, dedikerede og proaktive. Vi har indgående kendskab
til markedet og vores kunder. Vi fokuserer på praktiske løsninger, der
gør en forskel.
Vi er ”One PPG” over for omverdenen. Vi er bedre og stærkere
sammen. Vi udnytter vores stærke position til at introducere
innovative teknologier, som er nyskabende og gør en forskel
på markedet.
Vi stoler på hinanden – hver dag i alle henseender. Vi giver vores
medarbejdere mulighed for at træffe de rigtige beslutninger. Vi er
inkluderende, transparente og respektfulde. Vores feedback er
tydelig og handlingsorienteret.
Vi får det til at lykkes. Vi brænder for at vinde. Vi opfylder. Vi leverer
med disciplin og integritet. Vi går på arbejde med positiv energi.
Vi beslutter og handler hurtigt på en intelligent måde.
Vi styrer virksomheden, som var den vores egen. Vi respekterer
hinanden ved at være ansvarlige og pålidelige. Vi handler altid
i den bedste interesse for vores virksomhed, kunder, aktionærer
og omgivelser.
Vi gør det bedre i dag end i går – hver eneste dag. Vi lærer konstant.
Vi udvikler vores medarbejdere til at øge væksten i vores virksomhed.

