Ми — «Єдина PPG»
Наша мета
We protect and beautify the world

Наша стратегія
Зміцнювати нашу позицію світового лідера з фарб, покриттів і спеціалізованих
матеріалів. Ми вважаємося найкращими у своїй галузі.

Зростання

Інноваційні рішення

•

Забезпечувати стабільне зростання шляхом
перевищення ринкових і клієнтських очікувань

•

•

Розширювати присутність на мало освоєних
ринках і регіонах

Розробляти інновації, створювати, вирішувати —
пропонувати екологічно відповідальні рішення,
які зможуть задовольнити найвищі вимоги
наших клієнтів

•

Поширювати наші провідні глобальні технології
на всіх наших ринках

•

Налагоджувати партнерські стосунки з нашими
клієнтами, щоб досягати успіхів у майбутньому

•

Зміцнювати бренд PPG та реалізовувати нашу
мету — PPG: We protect and beautify the world™

Клієнти

Люди

•

Створювати цінність для наших клієнтів

•

•

Знати наших клієнтів краще, ніж вони самі
знають себе

Очолювати, надихати наших працівників
і надавати їм можливості та повноваження,
допомагаючи їм досягти успіхів

•

Будувати різноманітні та інклюзивні команди

•

Культивувати позитивну робочу атмосферу
з непохитним дотриманням етичних принципів

•

Забезпечувати незрівнянне реагування
й підтримку

Досконалість у робочих операціях

Акціонери

•

Розробляти та впроваджувати безпечні методи
роботи

•

•

Тримати чіткий фокус на ефективності
й оптимізації прибутку

•

Керувати нашим ланцюжком створення вартості
в такий спосіб, щоб мінімізувати наш вплив на
довкілля

Постійно збільшувати продажі та прибутки, щоб
забезпечити кращий дохід акціонерам

Ми пишаємось PPG
Шлях PPG
Щодня в PPG:

Ми співпрацюємо з клієнтами для створення спільної цінності.
Ми проникливі, цілеспрямовані та проактивні. Ми маємо глибоке розуміння ринку та наших
клієнтів. Ми зосереджуємось на практичних рішеннях, які створюють позитивний вплив.

Для світу ми «Єдина PPG».
Разом ми кращі та сильніші. Ми використовуємо переваги свого масштабу, щоб досягати нових
ринків і представляти інноваційні технології, диференціюючи та розрізняючи наші ринки.

Ми довіряємо своїм людям щодня, в усіх аспектах.
Ми заохочуємо й уповноважуємо наших колег приймати правильні рішення. Ми інклюзивні,
прозорі та сповнені поваги. Наш зворотній зв’язок чіткий і спонукає до дії.

Ми здійснюємо задумане.
Ми маємо пристрасть до перемоги. Ми досягаємо. Ми забезпечуємо дисципліну
й добросовісність. Ми працюємо з повною віддачею. Ми вирішуємо й діємо розумно та швидко.

Ми працюємо так, немов компанія належить нам.
Ми поважаємо один одного — ми відповідальні та надійні. Ми завжди діємо в найкращих
інтересах нашої компанії, клієнтів, акціонерів і наших спільнот.

Сьогодні ми кращі, ніж були вчора — і так щодня.
Ми постійно навчаємось. Ми розвиваємо наших працівників задля зростання нашого бізнесу.

