
           
 

                         

 

MARY KAY  JMENOVALA DR. LUCY GILDEA ŘEDITELKOU 

VĚDECKÉHO VÝZKUMU 

 
Globální kosmetická společnost jmenovala do svého představenstva                       

novou ředitelku vědeckého výzkumu 

 
Praha, 1. 5. 2017 Společnost Mary Kay, jedna z předních kosmetických firem zaměřených na přímý prodej s 

působením v téměř 40 zemích světa, oznámila jmenování doktorky Lucy Gildea na postu nové ředitelky vědeckého 

výzkumu. 

 

Doktorka Gildea povede globální výzkum a vývoj, rozvíjet inovace technologií produktů a rozšiřovat počet patentů, 

které přinášejí značce Mary Kay vedoucí místo na světovém kosmetickém trhu. S počtem více než 1300 patentů pro 

produkty, technologie a bezpečný design balení patří Mary Kay mezi nejvýznamnější společnosti v oblasti přímého 

prodeje. Z toho až 130 patentů bylo uděleno za rok 2016. 

Na tomto úspěšném plánu bude Dr. Gildea rozvíjet a realizovat strategii inovací produktů Mary Kay na celém světě. 

 

"Svou odbornou a úspěšnou prací doktorka prokázala vysokou efektivitu a přínos vědeckého přístupu, který vkládá do 

produktů v oblasti osobní péče. Díky tomu posílíme možnosti Mary Kay poskytovat inovativní produkty a technologie, 

které spotřebitelé nenajdou u konkurence, "řekl Thomas Cho, ředitel dodavatelského řetězce pro Mary Kay.  

 

"Svou prací na mezinárodní úrovni představuje doktorka Gildea velkou hodnotu pro Mary Kay v jejím dalším pokroku 

a snaze naplnit potřeby zákazníků na všech trzích. " 

 

Doktorka Gildea pracovala 15 let pro společnost Procter and Gamble. Zaměřovala se na vývoj technologií produktů 

zaměřených na péči o zdraví, ústní hygienu, dekorativní kosmetiku a pleťovou péči.  

Působila a žila v Singapuru a odborné zkušenosti rozvíjela na asijském trhu. 

 

"Příležitost působit jako ředitelka vědeckého výzkumu ve společnosti Mary Kay pro mne představuje spojení vědy a vášně, 

inovací a také podporu žen, "říká Lucy Gildea.  

 

"Jsem nadšená, že díky výzkumu a vývoji produktů pro Mary Kay mohu být na čele vytváření přípravků, které pomáhají 

našim nezávislým kosmetickým poradkyním a stejně jejich zákaznicím na celém světě. " 

 

Doktorka Gildea získala diplom z biologie na Univerzitě Georgetown a titul PhD. v oborech buněčné a molekulární biologie, 

imunologie a infekčních nemocí na Univerzitě v Cincinatti. V Dallasu se usadí se svým manželem a čtyřmi dětmi. 

 

O SPOLEČNOSTI MARY KAY 

 

Neodolatelné přípravky          Pozitivní vliv na komunitu              Jedinečná příležitost 

 
To vše společnost Mary Kay nabízí. Již více než 53 let inspiruje Mary Kay v téměř 40 zemích světa ženy k dosažení jejich 

podnikatelských cílů. Jako společnost s obratem v desítkách milionů dolarů nabízíme novinky té nejvyšší kvality v oblasti 

péče o pleť, dekorativní kosmetiky a parfémů. Objevte více důvodů, proč si zamilovat kosmetické přípravky Mary Kay® na 

www.marykay.cz. 

http://www.marykay.cz/

