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Członkowie zespołu Mauser Packaging Solutions, 
 
Dziękuję Państwu za wszystko, co już zrobiliście i nadal robicie dla naszej firmy w 2021 roku. 
Mauser Packaging Solutions poczynił ogromne postępy w ciągu ostatnich 12 miesięcy, 
odnotowując znaczną poprawę w działalności operacyjnej i finansowej firmy porównując rok do 
roku i nie mogę się doczekać, aby w ciągu najbliższych kilku tygodni podzielić się z Wami 
naszymi wynikami za trzeci kwartał.  
 
Myślę, że wszyscy możemy czuć się dumni z tego, co osiągnęliśmy w bieżącym roku. Pomimo 
napotykanych wyzwań, Wasza pozytywna postawa i niezłomne wysiłki poczynione na rzecz 
zaspokajania potrzeb naszych klientów, pomogły nam obrać właściwy kurs i uważam, że ta 
wzorowa etyka pracy będzie nadal podstawą sukcesu naszej firmy. 
 
Niemniej, rozmach i rozpęd, który osiągnęliśmy, nie może osłabnąć w tym miejscu i tak się nie 
stanie. 
  
Jesteśmy na dobrej drodze do robienia coraz to lepszych, większych i odważniejszych rzeczy 
w Mauser, dowodząc, że jest to świetne miejsce do pracy i świetna firma.  
 
Tym samym, mam przyjemność przedstawić Państwu "Mauser Packaging Solutions’ Billion 
Dollar Plan / Plan Miliarda Dolarów w Mauser Packaging Solutions: Budowanie stabilnej 
przyszłości". Jest to plan inwestycji o wartości około 1 miliarda USD, obejmujący najbliższe 
cztery lata, który ma na celu przyspieszenie realizacji naszej wizji dostarczania naszym 
klientom innowacyjnych rozwiązań, prowadzenie stabilnych operacji biznesowych, ochronę 
środowiska oraz rozwój naszych pracowników.  
 
W ramach Planu Miliarda Dolarów, nasze długoterminowe inwestycje skupią się na 
następujących czterech obszarach:   
 

1. Nasz zespół. W tym obszarze rozwoju, naszym celem jest tworzenie lepszych 
środowisk pracy, poszerzanie możliwości rozwoju, oferowanie bardziej konkurencyjnych 
nagród oraz systemu motywacyjnego oraz zapewnienie naszym pracownikom 
odpowiednich narzędzi do odniesienia sukcesu. 

2. Wzrost dzięki innowacjom i zwiększonym mocom produkcyjnym. Chcemy, aby 
Mauser stał się dostawcą rozwiązań opakowaniowych "go-to". 

3. Infrastruktura i aktywa firmy. Ulepszenia przyczynią się do automatyzacji, 
bezpieczeństwa i redukcji kosztów, w celu ułatwienia pracy i poprawienia jakości 
obsługi klienta.  



 
 

    

 

4. Agresywne cele zrównoważonego rozwoju. Nasze zaangażowanie w ochronę 
środowiska ma dziś bardziej, niż kiedykolwiek, kluczowe znaczenie i niezaprzeczalnie 
ma znaczenie dla naszej przyszłości.  

Razem będziemy budować na tym, co robimy dobrze i naprawiać to, co nie działa jak należy. 
Aby móc to osiągnąć, liczymy na to, że będziecie częścią rozwiązania. Zachęcam Was do 
dalszego przekazywania swoich opinii i pomysłów za pośrednictwem naszych programów 
Program Poprawy Zarobków (EIP) i Program Poprawy Sprzedaży (SIP) oraz za 
pośrednictwem innych dostępnych kanałów komunikacji i grup, poprzez które możecie wyrazić 
swoje obawy i sugestie.  
 
Nie mogę się już doczekać, aby podzielić się z Państwem w nadchodzących tygodniach 
bardziej szczegółowymi informacjami na temat naszego Planu Miliarda Dolarów i wszelkich 
ekscytujących możliwości, które stoją przed nami otworem.  
 
Dziękuję Państwu za uwagę.   
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