
Mary Kay este în TOP 5 branduri mondiale în îngrijirea pielii
„Conform Euromonitor, Mary Kay este în top cinci cele 
mai bune branduri în îngrijirea pielii din întreaga lume! ” 
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Мary Kay, compania de succes în domeniul vânzărilor 
directe cu un volumul anual de vânzări de 4 miliarde dolari 
la nivel global și cu reprezentanțe în peste 35 țări a ajuns în 
TOP 5 branduri mondiale în îngrijirea tenului, conform 
datelor © Euromonitor International din anul 2015.

Compania Mary Kay este cunoscută în întreaga lume datorită 
principiului său de a îmbunătăți viața femeilor și de a le oferi 
posibilitatea să folosească produse cosmetice inovative și de înaltă 
calitate, prin intermediul celor 3,5 milioane Consultanți Independenți de 
frumusețe din întreaga lume.
Anual Mary Kay efectuează peste o jumătate de milion de teste și Anual Mary Kay efectuează peste o jumătate de milion de teste și 
cheltuie milioane de dolari pentru cercetări, pentru a garanta că 
produsele Mary Kay® corespund celor mai înalte standarde de 
calitate. În prezent, Compania deține peste 1200 de patente pentru 
produse, tehnologii avansate, precum și pentru ambalajele 
cosmeticelor decorative și ale produselor de îngrijire a pielii. Cercetările 
riguroase și patentele inovative sunt doar doi din numeroșii factori 
care au plasat Compania în TOP 5 branduri mondiale în îngrijirea pielii, care au plasat Compania în TOP 5 branduri mondiale în îngrijirea pielii, 
conform Euromonitor. 
„Îngrijirea pielii a fost mereu la temelia businessului Mary Kay și 
reprezintă momentul cheie în portofoliul Companiei, de aceea ne 
bucurăm nespus de mult că suntem în TOP 5 branduri mondiale în 
îngrijirea pielii, conform Euromonitor”, spune Sheryl Adkins-Green, 
Director de Marketing Mary Kay. „Prioritatea Companiei este îngrijirea 
pielii și de aceea suntem mereu în căutare de noi ingrediente, 
tehnologii, inovații în domeniu, ceea ce oferă posibilitate savanților, 
celor care elaborează formulele, analiștilor în controlul calității și altor celor care elaborează formulele, analiștilor în controlul calității și altor 
angajați ai Companiei să creeze produse moderne și de înaltă 
performanță. Astăzi le oferim recunoștință celor 3,5 milioane de 
Consultanți Independenți de frumusețe, căci datorită muncii lor asidue, 
dragostei pentru Companie și dedicației lor față de clienți, suntem 
deținătorii acestui premiu.”
Mary Kay Ash a fondat Compania în 1963, având un vis măreț. 
Compania și-a început activitatea cu 5 produse. Astăzi Consultanții 
Independenți de frumusețe au la dispoziție peste 200 produse, pentru 
a satisface necesitățile de îngrijire a pielii ale femeilor de orice vârstă și 
cu orice tip de ten.
De la idea creării până la rezultatul final fiecare produs nou trece De la idea creării până la rezultatul final fiecare produs nou trece 
printr-o serie de cercetări riguroase și studii despre percepția 
consumatorilor. 


