Vize, Mise, Strategie a Hodnoty

Naše vize
Být předním světovým výrobcem nátěrových
hmot, který neustále přináší inovativní
a udržitelná řešení vysoké kvality pro
zákazníky, kteří věří, že naše produkty
ochrání a zkrášlí jejich výrobky a prostředí.

www.ppg.com

Naše mise
•

Vždy jednat poctivě a dodržovat
naše hodnoty a etické zásady.

•

Zajistit trvalý růst prodeje
a zisků.

•

Vyvíjet inovativní výrobky, které
budou splňovat budoucí potřeby.

•

•

Pracovat bezpečně, chránit
životní prostředí a podporovat
komunity v oblastech,
kde působíme.
Dosáhnout vyšší návratnosti
pro akcionáře.

Naše strategie

Naše hodnoty

Abychom posilnili naši pozici
předního světového výrobce
nátěrových hmot, určili jsme
si tři pilíře:

Základem toho, kdo jsme, je náš pevný závazek dodržovat vysoké etické
standardy a jednat poctivě. Naše strategie zavádíme na všech úrovních
organizace nekompromisním způsobem, s ohledem na etické standardy.

Růst
•

Zajistit trvalý růst prodeje

•

Rozšířit naše působení na
trzích a v oblastech, kde máme
nedostatečné zastoupení

•

Posílit vedoucí pozici v průmyslu
s nátěrovými hmotami

•

Investovat do budování značky
PPG a značek jednotlivých výrobků

Efektivita provozu
•

Jasně se zaměřovat na řízení
nákladů a zvýšení výnosů

•

Optimalizovat dodavatelský řetězec
a pravidelně zlepšovat řízení
pracovního kapitálu

Výrobky a služby
•

Vyvíjet inovativní řešení, která
naplní potřeby našich zákazníků

•

Rozšířit naše globální zkušenosti
v odvětví barev

•

Poskytovat špičkový zákaznický
servis a podporu

Vše pro zákazníky
Naším cílem je služba zákazníkům. Soustředíme se na naše trhy a snažíme
se nabídnout zákazníkům výrobky a služby, které skutečně potřebují.
Respektování důstojnosti a práv našich zaměstnanců,
a hodnot, které přinášejí
Provozujeme bezpečné a zdravé pracovní prostředí, kde se nesetkáte
s obtěžováním zaměstnanců, a kde se cení rozmanitost, podporuje týmová
spolupráce a odměňuje výkon. Rozvíjíme dovednosti našich zaměstnanců
prostřednictvím pravidelných školení a vytváříme prostředí, kde se respektuje
svobodné vyjádření názorů.
Rozpoznání problémů a potřeb společnosti
PPG má odpovědnost chránit prostředí v oblastech, kde působíme. Proto
v našich pobočkách pracujeme na zajištění zdravého pracovního prostředí,
zdraví a bezpečnosti zaměstnanců a bezchybnosti výrobků. Zároveň poskytujeme
produktová řešení, která snižují spotřebu energie a minimalizují dopad na
životní prostředí. Komunikujeme s veřejností, účastníme se vládních jednání
a podporujeme místní komunity.
Hodnota vztahů s dodavateli
Posilujeme kompetence dodavatelů a rozvíjíme vztahy, zaměřené na neustálé
zlepšování kvality na obou stranách a společnou odpovědnost při plnění
požadavků našich zákazníků.
Odpovědnost vůči akcionářům
Soustředíme se na výkon, správné vedení naší společnosti a návratnost zisků
majitelům PPG.

