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„Domnievam sa, že môj sen zmenil k lepšiemu život tisícok žien. Aj napriek tomu viem, že 
toľko ďalších ľudí na svete čaká na dotyk našej ruky.“ 

 

Mary Kay Ash, zakladateľka spoločnosti Mary Kay Inc. 

 

redaju prípravkov spoločnosti Mary Kay® sa venujú ženy s najrôznejším zázemím, 
pretože oceňujú možnosť flexibilnej práce z domova. Nezávislé kozmetické 
poradkyne spoločnosti Mary Kay sú podnikateľky predstavujúce ženy všetkých 
typov – vašu najlepšiu priateľku, ambicióznu matku v domácnosti, vyťaženú 
manažérku, obľúbenú učiteľku vášho dieťaťa alebo študentku, ktorá chce dať 
svojmu životu nový smer. 

 
Zatiaľ čo všetky nezávislé kozmetické poradkyne spoločnosti Mary Kay si môžu zarábať 
predajom prípravkov zákazníkom, niektoré z nich sa rozhodnú maximalizovať možnosti svojich 
príjmov prostredníctvom vodcovského postavenia v sieti nezávislých poradkýň. Tieto ženy v 
pozícii nezávislých obchodných riaditeliek a nezávislých národných obchodných riaditeliek 
môžu získať ďalšie príjmy z provízií. 

 
Či už ide o vedľajší, alebo o hlavný zdroj príjmov, každá nezávislá kozmetická poradkyňa 
spoločnosti Mary Kay si svoju prácu riadi tak, ako to vyhovuje jej životnému štýlu. 

 
 

STRUČNÉ FAKTY 

 
•  Prípravky spoločnosti Mary Kay® predáva 3,5 milióna nezávislých kozmetických poradkýň vo 

viac než 35 krajinách sveta. 

 
•  Od začiatku programu v roku 1969 viac než 150 000 nezávislých kozmetických 

poradkýň po celom svete splnilo raz či opakovane podmienky na používanie 
firemného automobilu. 

 

•  V Českej republike a na Slovensku môžete na diaľniciach stretnúť 5 ružových mercedesov, 

ktoré šoférujú naše nez. NSD. 
 
 

O SPOLOČNOSTI MARY KAY 

Neodolateľné prípravky  Pozitívny vplyv na komunitu  Jedinečná príležitosť 

To všetko spoločnosť Mary Kay ponúka už viac než 50 rokov. S 3,5 milióna nezávislých kozmetických 

poradkýň Mary Kay a globálnymi ročnými tržbami 4 miliardy dolárov predstavuje Mary Kay poprednú 

kozmetickú spoločnosť s priamym predajom na viac než 35 trhoch po celom svete. Spojte sa 

s nezávislou kozmetickou poradkyňou Mary Kay na marykay.sk a objavte, čo vyhovuje práve vám. 
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