
  

 

 

 

 

NAŠA  
HISTÓRIA 

Len málo firiem sa môže pýšiť takým odkazom ako spoločnosť Mary Kay. Podnikavosť 

a prezieravosť našej dynamickej zakladateľky Mary Kay Ash sa spojili s túžbou pomôcť 

ženám k osobnému rastu a finančnému úspechu. Výsledkom je spoločnosť, ktorá si 

vydobyla miesto medzi najuznávanejšími kozmetickými značkami na svete. 

 
2013 

Mary Kay Inc. oslavuje 
50. výročie svojho 

založenia s 3 miliónmi 
nezávislých kozmetických 

poradkýň Mary Kay po  
celom svete. 

 
 
 

2007 

Prípravky Mary Kay® sa  
teraz predávajú na viac  
než 35 trhoch po celom  
svete. Najväčšími trhmi 

spoločnosti Mary Kay sú 
Čína, Mexiko, Spojené  
štáty, Rusko a Brazília. 

 

 

2004 
Mary Kay Ash je menovaná  

za jednu z „25 najvplyvnejších 
podnikateľov a podnikateliek za 

posledných 25 rokov“.
 
 

 

2001 
22. novembra 2001, na  

Deň vďakyvzdania, ktorý bol  
jej obľúbeným sviatkom,  

umiera zakladateľka  
spoločnosti Mary Kay Ash. 

 
1992 

Mary Kay Inc. je zaradená  
do zoznamu Fortune  

500 za rok 1992 a do zoznamu 
najobdivovanejších amerických 

spoločností za rok 1995. 
 
 

1971 
Mary Kay otvára svoju  

prvú zahraničnú pobočku  
v Austrálii. 

 

1963  
V piatok 13. septembra sa 
v texaskom Dallase otvára 

obchod „Beauty by Mary 
Kay“ s rozlohou takmer 50 

metrov štvorcových. 

 

2015 
Globálne ročné tržby spoločnosti  
Mary Kay Inc. presahujú 4 miliardy dolárov  
a počet nezávislých kozmetických poradkýň 
Mary Kay prekračuje 3,5 milióna. 
 

2008 

Mary Kay Inc. oslavuje 
45. výročie svojho založenia 
a v rámci sociálnej 
zodpovednosti začína 
celosvetovú iniciatívu 
Ružová, ktorá mení životy 
a ktorej jediným cieľom je 
zmeniť život žien a detí na 
celom svete. 

 
2005 

Globálne ročné tržby spoločnosti  
Mary Kay Inc. dosahujú 2 miliardy  
dolárov. 
 

2003 

Spoločnosť Mary Kay Inc. oslavuje  
40. výročie svojho založenia a počet  
nezávislých kozmetických poradkýň  
po celom svete rastie na 1 milión. 
 

 
1996 
Globálne ročné tržby prvýkrát presiahli 
1 miliardu dolárov (USD) a Mary Kay Ash  
je jedinou ženou, ktorej príbeh je zahrnutý  
v knihe Forbes Greatest Business Stories  
of All Time. V tom istom roku bola založená 
charitatívna nadácia Mary Kay Ash. 

 
1984 

Mary Kay Inc. časopis  
Fortune zaradil medzi  
100 najlepších amerických  
zamestnávateľov. Zopakovalo sa  
to aj v rokoch 1993 a 1998. 
 
 
1969 
Začiatok programu  
Firemných automobilov  
Mary Kay, a to prvým  
ružovým Cadillacom. 
 


