Wizja, Misja, Strategia i Wartości

Nasza wizja
Być najlepszą na świecie firmą w branży
farb i lakierów dzięki stałemu dostarczaniu
wysokiej jakości, innowacyjnych
i zrównoważonych rozwiązań cieszących się
zaufaniem klientów. Wszystko to, by chronić
i upiększać ich produkty i otoczenie.

www.ppg.com

Nasza misja
•

Zawsze działać w sposób
uczciwy, zgodny z naszymi
wartościami i zasadami
etycznymi.

•

Zapewniać ciągły wzrost
sprzedaży i przychodów.

•

•

•

Opracowywać innowacyjne
produkty spełniające przyszłe
potrzeby.
Pracować bezpiecznie,
chronić środowisko i wspierać
społeczności, w których
działamy.
Zapewniać interesariuszom
znaczący zwrot z inwestycji.

Nasza strategia

Nasze wartości

Aby wzmocnić pozycję najlepszej
na świecie firmy w branży farb
i lakierów, będziemy opierać się
na trzech filarach:

Fundamentem naszej tożsamości jest nieustanne zaangażowanie
w promowanie wysokich standardów etycznych i uczciwości.
Wdrażamy nasze strategie na wszystkich szczeblach organizacji
w sposób zdecydowany i etyczny.

Rozwój

Poświęcenie dla klienta

•

Zapewnianie ciągłego wzrostu
produkcji

•

Rozszerzanie działalności na rynkach
i w regionach, gdzie jesteśmy słabiej
reprezentowani

•

Dalsze przewodzenie konsolidacji
branży farb i lakierów

•

Inwestowanie w umacnianie marki
PPG i marek poszczególnych
produktów

Doskonałość operacyjna
•

Koncentracja na zarządzaniu kosztami
i zwiększaniu zysków

•

Optymalizacja łańcucha dostaw
i ciągłe doskonalenie zarządzania
kapitałem obrotowym

Produkty i usługi
•

Opracowywanie innowacyjnych
rozwiązań zgodnych
z najważniejszymi potrzebami
klientów

•

Globalne szerzenie naszej eksperckiej
wiedzy na temat kolorów

•

Zapewnianie klientom wyjątkowej
obsługi i wsparcia

Działamy po to, aby służyć klientom. Skupiamy się na naszych rynkach
i z poświęceniem staramy się spełniać potrzeby naszych klientów w zakresie
produktów i usług.

Szanujemy godność, prawa i zaangażowanie pracowników
Zapewniamy bezpieczne i zdrowe miejsca pracy, w których nie występuje zjawisko
prześladowania i w których ceni się różnorodność, promuje pracę zespołową
i nagradza osiągnięcia. Rozwijamy naszych pracowników poprzez ciągłą naukę oraz
tworzenie środowiska, w którym poglądy są swobodnie wyrażane i szanowane.

Dostrzegamy problemy i potrzeby społeczeństwa
PPG uznaje swoją odpowiedzialność za utrzymanie stanu i ochronę globalnego
środowiska naturalnego, w którym działa. Z tego względu prowadzimy działalność
zgodnie z rzetelnymi praktykami dotyczącymi środowiska, zdrowia, bezpieczeństwa
i zarządzania produktami, a także oferujemy rozwiązania, które zmniejszają zużycie
energii i minimalizują wpływ na środowisko. Prowadzimy dialog z opinią publiczną,
uczestniczymy w procesach tworzenia prawa i wspieramy lokalne społeczności.

Docenianie kontaktów w ramach łańcuchów dostaw
Wykorzystujemy kompetencje dostawców i kształtujemy relacje skupiające się na
ciągłym wzajemnym doskonaleniu oraz wspólnej odpowiedzialności za spełnianie
wymagań klientów.

Odpowiedzialność wobec interesariuszy
Jesteśmy firmą skupiającą się na wynikach, działającą na rzecz odpowiedniego
zarządzania korporacyjnego i zapewniania właścicielom PPG zwrotu z inwestycji.

