
Mauser Platform Optimizasyonu (MPO) hakkında son zamanlarda biraz konuşuyoruz. Zamanla, bizi rakiplerimizden ayıracağına ve küresel 
pazarların nasıl performans gösterdiğinden bağımsız olarak “kendi geleceğimizi yaratmamıza” izin vereceğine inanıyorum.  MPO’nun 
çağrıştırdığı ortak bir konu da Yatırımdır.  Birçok şirket yatırımları işletmelerine geri çekerken, geleceğimizin güvence altına alınması için 
Mauser'a daha fazla yatırım yapıyoruz.  MPO yatırımları şu merkezlere odaklanmaktadır:

• İnsan Gelişimi - Küresel Çıraklık Programımıza ve Kuzey Amerika Ön Cephe Liderliği programımıza yatırım yapmak

• Mauser İşletim Sistemi - Süreçlerimizi geliştirmek ve daha fazla arızasız çalışma süresi yaratmak için Sürekli İyileştirme Mühendislerine 
yatırım yapmak

• Lojistik Stratejisi/Sistemleri - Bir Ulaştırma Yönetim Sisteminin (TMS) geliştirilmesi ve devreye alınması 

• Satın Alma Maliyeti Optimizasyonu - Önemli maliyet tasarrufu sağlamak için tüm ürün reçetesi dışı öğelerin küresel olarak satın 
alınmasını kolaylaştırmak

• Dikey Entegrasyon - İtalya'da vana üretimi, Erkelenz'e boru hattı yatırımı dahil olmak üzere şirket içi bileşen ve malzemelerin üretimini 
genişletmek ve PCR kapasitemizi iki katına çıkarmak 

• Makine Otomasyonu - Daha güvenli bir iş yeri yaratmak için yeni teknolojilere yatırım yapmak 

• Yenileme İşlemleri - Pazardaki konumumuzdan yararlanmak ve kullanılmış konteyner tedarikimizi geliştirmek için yeni araçlar 
yaratmak

• Müşteri Mükemmeliyeti - Sonunda tüm iş birimlerine genişleteceğimiz bir satış planlama aracı uygulamak

• Yeni Ürün Geliştirme - Mason, Ohio'daki yeni ara çelik tambur hattı, yeni bir tüketici paketinin eklenmesi ve bunun yanı sıra IBC 
tasarımı ve çok katmanlı bariyer uygulamalarımızdaki gelişmeler 

Ayrıca, yıllık bir rapor yayınlamamızı ve işi sürdürülebilir süreçlere odaklamamızı sağlamak üzere şirket genelinde bir Sürdürülebilirlik 
projesine başlıyoruz.  Bunu, Şirketimiz için önemli bir ayırt edici etmen olan Sürdürülebilirlik ve Yaşam Döngüsü Yönetimi hikayemizi daha 
iyi anlatmak için bir araç olarak kullanmayı planlıyoruz.

Bu şüphesiz Mauser Ambalaj Çözümlerinde heyecan verici bir zaman, ama sonuçta farkı yaratan bizim İnsanlarımız. Ocak ayında Safety 
2020 Stand Down sırasında Kuzey Amerika ve Avrupa'daki 17 fabrikamızı ziyaret etmekten zevk aldım ve bir kez daha meslektaşlarımızın 
kalitesine hayran kaldım.  Şirket Stratejisini sunduğumda, bana Şirket genelinde sahip olduğumuz katılım düzeyini gösteren inanılmaz 
derecede kavrayıcı sorular soruldu.  2020'ye başladığımızda, Mauser adına gösterdiğiniz çaba için teşekkür etmek ve Şirketin başarısına 
katkılarınızın ne kadar önemli olduğunu hatırlatmak istiyorum.
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SATIŞ TOPLANTISI 
2020 İÇİN ZORUNLULUKLAR

VİZYONUMUZ 
VE STRATEJİMİZ 
AÇIKLANDI
Bir sonraki sayfadaki grafikler, 
müşterilerimize (üstte) kapsamlı 
hizmet sunmak için çeşitli iş 
segmentlerimizin birlikte nasıl 
çalıştığını ve nasıl iş yaptığımızı 
(altta) yönlendiren strateji, 
hedef ve katılım uygulamalarını 
özetlemektedir.

Front Line Leadership, şu anda Kuzey Amerika'da 
sunulan çok modüllü bir liderlik programıdır. 
Programda liderler, net bir yön vermeyi, çalışanlara 
koçluk yapmayı ve etkili bir geri bildirim sağlamayı 
öğreniyor. Eğitimin nihai amacı, liderlerin çalışanların 
katılımını teşvik eden, performansı ve güvenliği artıran 
ve çalışan memnuniyetini artıran çalışma ortamları 

oluşturmalarını sağlamaktır.

Hedef Kitle:  
Başkalarının çalışmalarını 

yönlendirmekten sorumlu tüm 
mevcut, yeni veya istekli 
amirler ve yöneticiler.

Genel Program Hedefleri:

 9 Etkili liderlik için gereken becerileri, davranışları 
ve tutumları anlamak

 9 Doğrudan bağlı çalışan ekipler ve bireyler ile 
bağlantı kurmak ve onlarla bağlantı kurmak için 
araçlar sağlamak

 9 Çalışan bağlılığı ve memnuniyetinin psikolojisini 
anlamak

 9 Koçluk yapmak, geri bildirimde bulunmak, 
değişikliği başlatmak ve çatışmayı yönetmek 
için gereken iletişim becerilerini öğrenmek

 9 Yüksek performanslı, güvenli ekipler 
oluşturma becerilerini geliştirmek

Yukarıda: Ken Roessler satış 
ekibi üyelerine hitap ediyor

Aşağıda: Bazı satış ekibi 
üyelerinin dönüm noktası 
hizmet yıldönümlerini kutlandı.

Kuzey Amerika satış ekipleri yıllık satış toplantıları 
için 14-17 Ocak tarihlerinde Oak Brook, Illinois'de 
bir araya geldi. “Kaliteli sürdürülebilir rijit ambalaj 
ürünleri ve çözümlerinde küresel lider” olma 
misyonumuz toplantının temelini oluşturdu. 
Bu tema, İcra Kurulu üyeleri tarafından yapılan 
sunumlarda ve işletme birimi küçük grup 
oturumlarında tekrarlandı. Hafta boyunca 
ekip, 2020 ve sonrasında misyonumuzu 
gerçekleştirmek için zorunlu olan dört kilit alanı 
tartıştı.

• Tüm çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı 
sağlamak 

• Kapalı döngü iş modelimizden değer elde 
etmek ve büyütmek 

• Temel pazarlarımıza odaklanmak ve bu 
pazarlardaki müşterilerimizle ortaklıkları 
güçlendirmek

• Mauser’i birlikte kolay iş yapılır bir işletme 
yapmaya devam etmek

Yıllık satış toplantımız harika bir satış kültürünün 
önemli bir bileşenidir. Tüm ekibin becerilerini 
geliştirmesi ve yeni yıl için motivasyon sağlamak 
için bir fırsattır. 

Tüm iş birimlerinden satış ekiplerimizle 
2020 hedeflerimizi belirlemek ve 'tek 
Mauser' olarak faaliyet göstermeye 

verdiğimiz önemi pekiştirmek  için harika 
bir hafta oldu.
JOHN HOMAN 

BAŞKAN YARDIMCISI, KÜRESEL PAZARLAMA

Daha fazla bilgi için Jason Wasikowski ile iletişime geçin 
E-posta: jason.wasikowski@mauserpackaging.com



VİZYONUMUZ: 
UÇTAN UCA, SÜRDÜRÜLEBİLİR AMBALAJLAMA ÇÖZÜMLERİNDE DÜNYA LİDERİ

PCR Stratejisi
• Geri dönüştürülmüş

reçinede üretim ve
tüketiminde lider

• Çevre dostu
ürünlerin devreye
alınmasıyla
sürdürülebilirliği
yeniden
tanımlanma

Ticari Mükemmeliyet
• Uzman kimyasallar, yağlayıcılar

ve kurumsal yiyecek ve içecek
alanlarında genişleme

• İş Birimleri arasında koordineli
satış ekibi ile iyileştirilmiş
pazara giriş yaklaşımı

• Entegre veriler ve gelişmiş
analitiği kullanarak,
müşteri talebi için
iyileştirilmiş planlama

Yenilik: Takip ve İzleme
• GPS/IoT kullanarak, ürünün

tam takibi ve izlenmesi
(FT&T)

• Kapalı döngü yenileme
ve geri dönüştürülmüş
reçine tedarik ve yaşam
döngüsü yönetimi yoluyla
sürdürülebilirliği yeniden
tanımlama

Bütüncül Navlun Stratejisi
• Sınıfının en iyisi filo ve

aktarma kullanımı

• Veri etkin rota / ağ
optimizasyonu

• Varlıkların gerçek zamanlı
olarak izlenmesi

İşlenmemiş 
hammadde

Üretim ve Yenileme 
Tesisi

Küçük ambalaj 
müşterisi

Büyük ambalaj 
müşterileri 
(ör. Uzman 

Kimyasallar)

Ambalaj son 
kullanıcı/

boşaltıcısı (ör. 
Petrol ve Gaz)Tam 

Zamanında 
TeslimatSektör lideri 

üretim 
teknolojisi

Aktarım (Backhaul)

Strateji

Hedefler

Bağlılığımız

 ► Misyon: Müşterilerimizin kendi işlerini büyütmelerine ve hissedarlarımızın değer yaratmalarına 
yardımcı olmak için yüksek kaliteli, sürdürülebilir rijit paketleme ürünlerinin ve çözümlerinin global lideri

► İstikrarlı büyüme sağlayan Boyalar ve Kaplamalar, Kimyasallar, Petrol, Tüketici ve Gıda/Tarım çekirdek uç
pazarlarına odaklanmış

► Kapalı döngü iş modelimiz bir stratejik avantajdır ve kopyalanamaz

 ► Yıllık büyüme oranını pazarın üstüne çıkarmak

► 2017-2023’ten itibaren Mauser Platform Optimizasyonu (MPO) projemiz aracılığıyla değer sağlamak

► Rijit Ambalaj Endüstrisinde Sürdürülebilirlik konusunda lider olma isteğimize yönelik çalışmak

 ► İnsanlarımız için güvenli bir iş yeri sağlamak

 ► Tutkulu Mauser Packaging Solutions ekip üyelerini çekmek, geliştirmek ve elde tutmak

► İnsanların yıllık hedeflerinin Şirket Stratejisi ile bağlantılı olmasını sağlamak



MAUSER PLATFORMU OPTİMİZASYONU 
STRATEJİK BÜYÜME PLANIMIZ

Mauser Ambalaj Çözümleri Platformu 
Optimizasyonu (MPO), hedeflerimizi/amaçlarımızı 
gerçekleştirmek için Mauser Ambalaj Çözümleri 
kaynaklarının toplanması, koordine edilmesi ve 
kullanılması olarak tanımlanır.
MPO'yu işletme genelinde uygulamaya devam 
ederken, daha yüksek gelir, daha düşük maliyet 
ve daha etkili ve verimli bir iş gücü şeklinde gelen 
kazançlar arıyoruz
MPO'ya neden yatırım yapıyoruz?
Hızla değişen dünyada bir adım önde olmak
Dinamik bir ortamda faaliyet gösteriyoruz; 
oynaklık, hızla değişen teknoloji ve küreselleşme 
dönemlerine yabancı olmayan bir ortam. Etkin 
bir şekilde uygulandığında, MPO hedeflerimiz, 
piyasada önde olmak için yararlanabileceğimiz kısa 
vadeli ve uzun vadeli hedeflerin güvenilir bir itici 
gücü haline gelecektir.

Stratejik avantaj elde etmek
Optimize ederek, hedeflerimizi daha da uyumlu 
hale getirecek doğru beceri setlerini işe alabiliyor ve 
devreye sokabiliyoruz. Bu stratejik avantaj, pazardaki 
beklenmedik değişikliklere daha iyi yanıt vermemize 
ve önceliklerimize daha hızlı ve daha etkili bir 
şekilde ilerlememize olanak sağlıyor.
Stratejik olarak büyümek 
Birleşme sonrası organizasyon yapısını doğru hale 
getirmek - kültürleri, insan kaynaklarını, öncelikleri 
ve iş akışlarını uyumlu hale getirmek - işletmenin 
sinerjilerinin ve değer potansiyelinin kilidini açmak 
için anahtardır.
Şirketin kapsayıcı stratejisi olan MPO, daha uzun 
vadeli başarı için kanıtlanmış ve güvenilir bir yol 
haritası sunuyor. Vizyonumuzu destekleyerek iş, 
çalışanlarımız ve müşterilerimiz için önemli bir etki 
yaratacağız. 

MPO projelerini ve bunların Vizyonumuzla 
ilişkilerini görmek için QR Kodunu tarayın.

GÜVENLİK 2020 
KÜRESEL SAĞLIK VE GÜVENLİK POLİTİKASI

Güvenlik insanlarla doğrudan bağlantılıdır. Mauser Paketleme Çözümleri'nde işine adanmış çalışanlarımız 
en büyük varlığımızdır. Her çalışanın eve her gün güvenli ve zarar görmeden gitmesini sağlamak etik 
sorumluluğumuzdur. Bu sorumluluğu yerine getirmeye yardımcı olmak için Mauser Packaging Solutions, Şirketin 
tüm iş birimlerinde güvenli karar almayı ve eylemleri destekleme taahhüdünü ana hatlarıyla belirten bir Küresel 
Sağlık ve Güvenlik Politikası oluşturmuştur.

Küresel Sağlık ve Güvenlik Politikasının uygulanması ve güvenlik eğitimine yatırım ile çalışanları güvenli bir çalışma ortamı yaratmak 
ve sürdürmek için donatıyoruz. Küresel Sağlık ve Güvenlik Politikamızı destekleyen güvenlik programlarını, en iyi uygulamaları ve 
yönergeleri oluşturarak ve uygulayarak riskleri iyileştirmeye ve tanımlamaya devam edeceğiz. 

Güvenliğe odaklanmak, şirketimiz için, sizin için, birbirimiz için önemlidir.



EKİPLERİMİZİ TEBRİK EDİYORUZ 
2019'DAKİ OLAĞANÜSTÜ ÇALIŞMALAR

Oakville, Ontario tesisi (Küçük Ambalaj),  tesisin basınçlı hava sisteminde 
tamamlanan yükseltme işlemleriyle 2019 Oakville Hidro Koruma 

Ödülünü kazandı. Yükseltme işlemi, enerji maliyetlerinde ve çevresel ayak 
izinde önemli bir azalmaya neden oldu. 

KANADA

BREZİLYA
Suzano ve Taubaté Birimlerinden Mauser do Brasil Embalagens Industriais 
S/A (Uluslararası Ambalaj), endüstriyel ambalaj segmentinde pazara sunulan 
sürdürülebilirlik faaliyetleri nedeniyle Üstün Çevre Sertifikası ve Jornal Meio 
Ambiente de São Paulo'nun Yeşil Mührünü kazandı.

Langley, British Columbia tesisi (Küçük Ambalaj), Mesleki Mükemmeliyet 
Standardı (OSSE) Sertifikasını kazandı. Langley tesisi, sertifikalı bir dış 

denetçi tarafından gerçekleştirilen kapsamlı OSSE güvenlik programı 
denetiminde toplam %95 puan aldı; bu puan, sertifikalandırılmak için 

gereken yüzde 80'den yüzde 15 daha yüksek.

KANADA

Maider IBC SrI (Uluslararası Yenileme - Villastellone, İtalya) Yenileme 
ve Geri Dönüşümde En İyi İyileştirmeler için Conai Ödülünü aldı. 

Ödül, üretim süreçlerimizde gerçekleştirdiğimiz ve malzemelerin geri 
kazanılmasını ve yeni ürünlerin üretiminde yeniden kullanılmasını garanti 

ettiğimiz teknolojik ve eko-sürdürülebilir yeniliğini vurgulamaktadır.  

İTALYA

GÜNEY AFRİKA
NCG-Container Solutions South Africa (Uluslararası Yenileme), Güney Afrika Endüstriyel Konteyner 
Yenileme Derneği'nden (SAICRA) Dernek Mükemmeliyet Sertifikası Ödülünü ve Gezici Kupayı 
kazandı. Ödül, hem Johannesburg hem de Durban sitesinin SANS10406 denetimlerinde 
yüzde 100 puan alarak elde ettiği olağanüstü başarıyı takdir etmek için verildi. Mauser 
Packaging Solutions South Africa da Güney Afrika'da ISO 45001 sertifikası ve ISO Entegre 
Yönetim Sistemi Sertifikasını alan ilk yenileyici oldu.

Mauser International México, S. de RL de CV (Büyük Ambalaj/Yenileme - 
Tocula, Meksika), uluslararası gıda güvenliği standardının gerekliliklerini 
karşılayarak Gıda Güvenliği Sistem Sertifikası (FSSC) 22000 (Sürüm 4.1) 
kazandı. Ekip, sertifikasyon denetimini sıfır uygunsuzlukla geçti. 

MEKSİKA



KÜRESEL SAĞLIK VE GÜVENLİK – CORONA VİRÜSÜ  

Güvenliğe odaklanmak, şirketimiz için, sizin için, birbirimiz için önemlidir.

Mauser Packaging Solutions, koronavirüs hakkındaki CDC* bilgilerini ve güncellemelerini yakından izlemektedir. 
Tetikte olacağız ve tüm resmi önerilere uyacağız. 

Baskı zamanında, korona virüsü zaten birçok insanın hayatı üzerinde yıkıcı bir etkide bulundu. Şirket'in etkilenen 
çalışanlarımızı desteklemek ve güvenliklerini sağlamak derhal harekete geçmesi en üst önceliktir ve böyle olmaya 
devam edecektir. 

Solunum virüslerinin yayılmasını önlemeye yardımcı olacak basit günlük önleyici eylemler vardır. Bunlar arasında 
aşağıdakiler sayılabilir:

• Kendi farkındalığınızı artırın.
• Selamlama sırasında el sıkışma ve yanak yanağa öpüşmekten kaçının.
• Hasta olan insanlarla yakın temastan kaçının.
• Gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza yıkanmamış ellerle dokunmaktan kaçının.
• Ellerinizi en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkayın.
• Sabun ve su yoksa, en az %60 alkol içeren alkol bazlı bir el dezenfektanı kullanın.
• Tüm seyahatleri sınırlandırın veya kısıtlayın.

Korona virüsü ile ilgili en son Mauser Packaging Solutions mesaj ve bilgilerini mausernow.com/coronavirus adresinde 
bulabilirsiniz. Ek enfeksiyon kontrolü rehberliği için www.cdc.gov veya www.ecdc.europa.eu adresini ziyaret edin.

*CDC, Hastalık Kontrol Merkezi'nin kısaltmasıdır.
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