PPG Fast. Forward. Přehled
Klíčová sdělení
V dnešní době probíhá vývoj firem v rychle se měnícím a složitém prostředí. To nás staví
do role, kdy musíme být rychlejší, chytřejší a agilnější.
• To, co potřebujeme k úspěchu dnes, není totéž, díky čemuž jsme byli úspěšní
v minulosti – dokonce ještě před několika měsíci.
• Nadále postupujeme v souladu s principy The PPG Way, protože se chceme stát
adaptivnější organizací, která je orientovaná na růst a působí jako Jedno PPG.
• Naší hlavní výzvou zůstává podpora organického růstu. Abychom se mohli vydat cestou
vpřed, plánujeme zužitkovat poznatky z pandemie onemocnění covid-19, které souvisí
s tržními trendy a chováním zákazníků.
• Přechodem do útoku může PPG v budoucnu zaujmout pozici, díky níž urychlí svůj
organický růst a bude vítězit v tržním prostředí.
PPG Fast. Forward. představuje další fázi cesty naší společnosti, během níž znovu
modelujeme způsob, jak urychlit náš organický růst v souladu s principy The PPG Way.
• Zvýšíme rychlost našeho rozhodování, zlepšíme produktivitu tím, že budeme
technologie a data používat novými způsoby, a urychlíme rozsah a škálu našich inovací.
• Jsme odhodláni udržet nabranou rychlost způsoby, které budou inspirovat naše týmy
a vtáhnou je do dění. Bezpečnost však nadále zůstává naší hlavní prioritou.
• Jádrem našeho obchodního provozního modelu se stanou agilita a nové způsoby práce.
Vytvoříme organizaci světové úrovně, kterou budou pohánět inovace, růst, zaměření
a rychlost.
Další fáze cesty naší společnosti se zaměří na tři klíčové oblasti.
• Vytvoření „prodejní mašinérie“ pro Jedno PPG tím, že se budeme dívat za hranice
jednotlivých podniků, abychom nastavili základní provozní tempo a metriky a současně
naplno využili nástroj ClientLink pro řízení vztahů se zákazníky (CRM), který nasměruje
náš prodejní tým, zákazníky i PPG k úspěchu.
• Dodání kompletních digitálních řešení pro naše zákazníky, a to dalším zužitkováním
propojenějšího PPG prostřednictvím dat a analytik. Plánujeme využít stávajícího
pokroku v oblasti konektivity, automatizace a umělé inteligence k transformaci
zkušeností našich zákazníků a obchodních operací.
• Přijetí nových způsobů práce začleněním poznatků získaných z pandemie
onemocnění covid-19, které budou motorem inovací, růstu a produktivity, umožní nám
plnit naše ambice v souladu s principy The PPG Way a zajistí další příležitost pro rozvoj
talentů.
Toho všeho dosáhneme tím, že budeme i nadále rozvíjet naše talenty, investovat do
našeho podnikání a že vybavíme naše týmy tak, aby byly úspěšné a vítězily v tržním
prostředí.
• Je důležité, abychom přijali soutěživé myšlení, maximálně se zaměřili na vytváření
odlišných hodnot pro naše zákazníky a vítězili nad naší konkurencí.
• Naše schopnost úspěšně plnit cíle zaměřené na růst bude záviset na našem
pokračujícím fokusu na rozvoj talentů, investicích a společném závazku každý den se
zlepšovat.

