
onsultanții Independenți de frumusețe din întreaga lume ajută 
femeile de orice vârstă să descopere frumusețea lor individuală cu 
produse remarcabile, recomandări și deservire personală. Clienții 
care folosesc oricare produse Mary Kay® sunt printre cei mai fideli 
din lume, pentru că produsele Mary Kay® sunt sigure, eficiente și 
oferă beneficiile minunate pe care și le doresc.

•	 Îngrijirea inovativă a pielii – tot de ce ai nevoie pentru o piele sănătoasă și 
impecabilă care sfidează vârsta.

•	 Culori seducătoare - de la o strălucire naturală la glamour, de la mat la 
sclipitor, sunt culorile care se potrivesc cu stilul tău.Arome cu personalitate – 
romantică, florală sau de fructe, găsește aroma care te reprezintă.

•	 Arome cu personalitate – romantică, florală sau de fructe, găsește aroma 
care te reprezintă.

•	 Îngrijirea corpului și răsfăț - calmează, netezește, revitalizează și protejează 
pielea din cap până în picioare.

Compania investește milioane de dolari în cercetări și efectuează peste 500 mii 
de teste în fiecare an, pentru a se asigura că produsele Mary Kay® corespund 
celor mai înalte standarde de calitate și siguranță. Urmărim în permanență 
ca produsele Mary Kay® să satisfacă sau să depășească așteptările 
consumatorilor, de aceea anual mii de femei  din întreaga lume utilizează și 
evaluează produsele Mary Kay® sub direcția experților, pentru a ajuta Compania 
să înțeleagă ce avantaje doresc femeile să obțină de la produsele pe care le 
folosesc și, de asemenea, contribuie la elaborarea produselor pe care femeile vor 
dori să le folosească în viitor.

DATE	SUCCINTE
•	 Mary Kay are ca parteneri companii de top la nivel global în domeniul modei 

și a parfumeriei, stiliști și dermatologi care contribuie la crearea produselor 
pe placul femeilor.

•	 Mary Kay oferă produse de îngrijire a pielii pentru orice necesități, inclusiv 
pentru tenul sensibil sau predispus la acnee, împreună cu formule contra 
îmbătrânirii.

•	 „Setul fermecat” TimeWise® și sistemul contra îmbătrânirii tenului TimeWise 
Repair® dețin prestigioasa emblemă de calitate a revistei cu renume 
mondial Good Housekeeping din SUA.

•	 Demachiantul degresat de ochi este cel mai bine vândut produs Mary Kay® 
în Moldova.

DESPRE	MARY	KAY
Produse	irezistibile			Impact	pozitiv	pentru	comunitate			Oportunități	atractive Mary Kay® le 
oferă pe toate acestea mai mult de 50 de ani. Cu 3,5 milioane de Consultanți Independenți de 
frumusețe și vânzări anuale de 4 miliarde dolari SUA la nivel mondial, Mary Kay este un brand de 
top în domeniul frumuseții și o companie de vânzări directe cu peste 35 de filiale în întreaga lume. 
Descoperă tot ce iubești contactând un Consultant Independent de frumusețe din regiunea ta pe 
www.marykay.md.

COMUNICAT
2016

PRODUSE 
IREZISTIBILE

“Din toate lecțiile pe care le-am învățat în afacerea cu produse cosmetice, 
una dintre cele mai universale este că femeilor le place să li se spună că sunt 
frumoase. Și de ce nu? Nu există niciun compliment mai plăcut.”
Mary Kay Ash, fondatoarea Mary Kay Inc.
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emeile din toate categoriile sociale se bucură de afacerea cu 
Mary Kay®, datorită posibilităților atractive şi a flexibilității oferite 
de modelul nostru de business. Consultanții Independenți de 
frumusețe Mary Kay® sunt întreprinzători care reprezintă fiecare 
femeie - ea e cel mai bun prieten, mamă, profesionistă în diferite 
domenii, pensionară, profesoara copilului tău sau o studentă care 
caută o cale nouă.

În timp ce toţi Consultanţii Independenţi de frumuseţe Mary Kay® pot obţine 
venit din vânzarea produselor, sunt unii Consultanţi Independenți de frumuseţe 
care decid să folosească la maxim potențialul de câștig din propria afacere cu 
Mary Kay® ocupând rolul de lider. Acești lideri, cunoscuți sub numele de Lideri 
Independenţi de Business Grup şi Lideri Naţionali Independenţi de Business 
Grupuri pot obţine venit suplimentar din retribuții. 

Indiferent dacă este un business part-time sau o sursă de venit primară, fiecare 
Consultant Independent de frumusețe Mary Kay® are libertatea de a-şi gestiona 
propria afacere cu Mary Kay® în armonie cu stilul său de viață.

DATE	SUCCINTE
•	 3,5 milioane de oameni din întreaga lume vând produse Mary Kay® în peste 

35 de țări.
•	 Peste 150 000 de Consultanți Independenți de frumusețe din întreaga lume 

au îndeplinit programul Auto din momentul lansării acestuia în 1969 și au 
obținut dreptul de a folosi un automobil statutar sau o retribuție în numerar.
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OPORTUNITĂȚI 
ATRACTIVE

„Cred că visul meu a schimbat spre bine viața a mii de femei şi mai ştiu că sunt 
multe alte vieți care așteaptă ajutorul nostru.” 
Mary Kay Ash, fondatoarea Mary Kay Inc.
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ISTORIA MARY KAY
Puține companii pot vorbi de un patrimoniu bogat ca cel al Mary Kay Inc. Energia și abilitățile 
de business ale fondatoarei Mary Kay Ash împreună cu dorința sa de a ajuta femeile să 
obțină creștere personală și succes financiar au dus la dezvoltarea unei companii care a 
devenit una dintre cele mai cunoscute branduri din domeniul frumuseții în lume.

2015
Mary Kay Inc. depășește 4 miliarde de dolari 
SUA în vânzări anuale la nivel global și  
3,5 milioane de Consultanți Independenți 
de frumusețe Mary Kay®.

2008
Compania Mary Kay 
celebrează a 45-a aniversare 
și lansează un nou program 
social la nivel global Pink 
Changing Lives® având ca 
scop de bază schimbarea 
în bine a vieții femeilor și 
copiilor din întreaga lume.

2005
Mary Kay Inc. atinge 2 miliarde de dolari SUA 
 în vânzări anuale la nivel global.

2003
Compania Mary Kay marchează 40 de ani 
de la fondare. Crește numărul Consultanților 
Independenți de frumusețe Mary Kay® la
1 milion de oameni în întreaga lume.

1996
Vânzările anuale la nivel global depășesc 
1 miliard de dolari SUA și Mary Kay Inc. este 
menționată în cartea Forbes la rubrica „Cele 
mai de succes istorii de business din toate 
timpurile”, iar Mary Kay Ash este unica femeie 
care figurează în această carte. Este creat 
Fondul de caritate Mary Kay®.

1984
Mary Kay Inc. este inclusă în Topul 100 cei mai 
buni angajatori din America, în revista Fortune. 
Este din nou în acest top în 1993 și în 1998.

1969
Este lansat Programul Auto  
cu primul Cadillac roz.

2013
Compania Mary Kay  

celebrează 50 de ani de la 
fondare  cu 3 milioane de 

Consultanți Independenți de 
frumusețe  în întreaga lume.

2007
Produsele Mary Kay® sunt 

vândute în peste 35 de 
țări. Cele mai mari piețe de 

desfaceri ale companiei 
Mary Kay sunt China, Mexic, 

Statele Unite ale Americii, 
Rusia și Brazilia.

2004
Mary Kay Ash este numită una dintre 
„25 cei mai influenți oameni de afaceri 

din ultimii 25 de ani”.

1992
Mary Kay Inc. este printre cele mai 

bune 500 companii ale anului 1992 
și cele mai admirate companii din 
America în 1995, conform revistei 

Fortune.

1963
Este deschis primul oficiu 

„Beauty by Mary Kay” vineri, 
13 septembrie pe o 

 suprafață de 150 metri  
pătrați în Dallas, Texas.

1971
Mary Kay deschide prima filială 

internațională în Australia.

2001
Fondatoarea Mary Kay Ash 

trece în neființă pe  
22 noiembrie 2001, de Ziua 

Recunoștinței – sărbătoarea  
ei preferată.




