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Mauser Packaging Solutions’ın değerli ekip üyeleri, 
 
2021 yılında şirketimiz için yaptığınız ve yapmakta olduğunuz her şey için teşekkür ederim. 
Mauser Packaging Solutions, her geçen yıl yapılan önemli operasyonel ve finansal iyileştirmeler 
neticesinde, geçtiğimiz 12 ay boyunca çok büyük bir ilerleme kaydetti. Ayrıca, önümüzdeki birkaç 
hafta içinde, üçüncü çeyrek sonuçlarımızı sizlerle paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyorum.  
 
Sanıyorum ki hepimiz, bu yıl başardıklarımızla gurur duyabiliriz. Zorlu koşullara rağmen, her 
şeyin üstesinden gelebilme yaklaşımınız ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap vermeye yönelik 
kararlı çabalarınız, önemli bir eşiği atlamamıza yardımcı oldu ve inanıyorum ki, sergilediğiniz bu 
iş ahlakı, şirketimizin başarısının altında yatan güç olmaya devam edecektir. 
 
Ancak, yakaladığımız bu ivme, bu noktada duramaz ve durmayacaktır. 
 
İş ortamımızın, çalışmak için harika bir ortam, şirketimizin ise, birlikte çalışmak için harika bir 
şirket olduğunu bir kez daha kanıtlamak maksadıyla, Mauser bünyesinde, daha iyi, daha büyük 
ve daha cesur işler yapma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.  
 
Bu kapsamda sizlere, "Mauser Packaging Solutions'ın, Sürdürülebilir Bir Gelecek İnşa 
Etmek için hazırladığı Milyar Dolarlık Planını" takdim etmekten mutluluk duyuyorum. Yaklaşık 
1 milyar dolarlık bu yatırım planı çerçevesinde, önümüzdeki dört yıl içinde, müşterilerimize 
yenilikçi çözümler sunma vizyonumuzu hızlandırmayı, sürdürülebilir faaliyetlerimize yön 
vermeyi, çevre üzerindeki etkimizi azaltmayı ve çalışanlarımızın gelişimlerine güç kazandırmayı 
amaçlıyoruz.    
 
Milyar Dolarlık Planımız kapsamında, uzun vadeli yatırımlarımız  şu dört alan üzerinde 
odaklanacaktır:  
 

1. Ekibimiz. Personelimiz için, daha iyi çalışma ortamları yaratıyor, gelişim gösterebilme 
fırsatlarını artırıyor, daha rekabetçi ödül ve teşvikler sunuyor ve başarılı olmaları için 
onlara imkânlar hazırlıyoruz.   

2. Yenilikler ve ek kapasite yoluyla büyüme. Bizler, Mauser'i, "ilk akla gelen" ambalaj 
çözümleri sağlayıcısı haline getirmek istiyoruz. 

3. Altyapı ve varlıklar. Yapılacak iyileştirmeler ile, otomasyon, iş güvenliği ve maliyetlerin 
düşürülmesi sayesinde, işleriniz daha kolay bir hale gelirken, müşteri deneyimi ise çok 
daha fazla artırılacaktır.  

4. Cesur sürdürülebilirlik hedefleri. Bugün, çevreye olan sorumluluğumuz, daha önce hiç 
olmadığı kadar büyük ve geleceğimiz için inkâr edilemeyecek kadar hayatidir. 
  



 
 

    

 

Hep birlikte, doğru yaptığımız şeylerin üzerine koymaya devam ederken, aksayan şeyleri 
düzelteceğiz. Tüm bunları başarmak için, çözümün bir parçası olarak sizleri görüyoruz. Ve 
sizden, Kazanç Geliştirme (EIP) ve Satış Geliştirme (SIP) Programlarının yanı sıra, düşünce ve 
önerilerinizi dile getirebileceğiniz diğer iletişim kanallarını ve grupları kullanarak, geri 
bildirimlerinizi ve fikirlerinizi iletmeye devam etmenizi rica ediyorum.  
 
Önümüzdeki haftalarda sizlerle, Milyar Dolarlık Planımız ve heyecan verici tüm diğer fırsatlar 
hakkında çok daha fazlasını paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Teşekkür ederim.   
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