
           

 

                        

 

MARY KAY VYMENOVALA DR LUCY GILDEA ZA RIADITEĽKU 
 VEDECKÉHO VÝSKUMU 

 
Globálna kozmetická spoločnosť vymenovala do svojho predstavenstva  

novú riaditeľku vedeckého výskumu 
 

 
Praha, 1. 5. 2017. Spoločnosť Mary Kay, jedna z popredných kozmetických firiem zameraných na priamy 
predaj s pôsobením v takmer 40 krajinách sveta, oznámila vymenovanie doktorky Lucy Gildea na poste novej 
riaditeľky vedeckého výskumu. 
 
Doktorka Gildea bude viesť globálny výskum a vývoj, rozvíjať inovácie technológií produktov a rozširovať 
počet patentov, ktoré prinášajú značke Mary Kay vedúce miesto na svetovom kozmetickom trhu. S počtom 
viac ako 1300 patentov pre produkty, technológie a bezpečný dizajn balení patrí Mary Kay medzi 
najvýznamnejšie spoločnosti v oblasti priameho predaja. Z toho až 130 patentov bolo udelených za rok 2016. 
Na tomto úspešnom pláne bude Dr. Gildea rozvíjať a realizovať stratégiu inovácií produktov Mary Kay na 
celom svete. 
 
“Svojou odbornou a úspešnou prácou doktorka preukázala vysokú efektivitu a prínos vedeckého prístupu, 
ktorý vkladá do produktov v oblasti osobnej starostlivosti. Vďaka tomu posilníme možnosti Mary Kay 
poskytovať inovatívne produkty a technológie, ktoré spotrebitelia nenájdu u konkurencie," povedal Thomas 
Cho, riaditeľ dodávateľského reťazca pre Mary Kay. "Svojou prácou na medzinárodnej úrovni predstavuje 
doktorka Gildea veľkú hodnotu pre Mary Kay v jej ďalšom napredovaní a snahe naplniť potreby zákazníkov 
na všetkých trhoch.“ 
 
Doktorka Gildea pracovala 15 rokov pre spoločnosť Procter and Gamble. Zameriavala sa na vývoj 
technológií produktov zameraných na starostlivosť o zdravie, ústnu hygienu, dekoratívnu kozmetiku 
a pleťovú starostlivosť. Pôsobila a žila v Singapure a odborné skúsenosti rozvíjala na ázijskom trhu.  
 
„Príležitosť pôsobiť ako riaditeľka vedeckého výskumu v spoločnosti Mary Kay pre mňa predstavuje spojenie 
vedy a vášne, inovácií a tiež podporu žien,“ hovorí Lucy Gildea. „Som nadšená, že vďaka výskumu a vývoju 
produktov pre Mary Kay môžem byť na čele vytvárania prípravkov, ktoré pomáhajú našim nezávislým 
kozmetickým poradkyniam a rovnako ich zákazníčkam na celom svete.“ 
 
Doktorka Gildea získala diplom z biológie na Univerzite Georgetown a titul PhD. v odboroch bunkovej 
a molekulárnej biológie, imunológie a infekčných chorôb na Univerzite v Cincinatti. V Dallase sa usadí so 
svojím manželom a štyrmi deťmi. 
  
 
O SPOLOČNOSTI MARY KAY 
 
Neodolateľné prípravky      Pozitívny vplyv na komunitu      Jedinečná príležitosť 
To všetko spoločnosť Mary Kay ponúka. Už viac ako 53 rokov inšpiruje Mary Kay v takmer 40 krajinách sveta 
ženy k dosiahnutiu ich podnikateľských cieľov. Ako spoločnosť s obratom v desiatkach miliónov dolárov 
ponúkame novinky tej najvyššej kvality v oblasti starostlivosti o pleť, dekoratívnej kozmetiky a parfumov. Objavte 
viac dôvodov, prečo si zamilovať kozmetické prípravky Mary Kay® na www.marykay.sk.  
 


