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12 MAI – ANIVERSAREA DE 100 DE ANI 

A LUI MARY KAY ASH 
 

 Astăzi, cea mai de vază business-lady din istorie ar fi 

împlinit 100 de ani  
 

CINE: În 1963 Mary Kay Ash a revoluționat lumea 

afacerilor care era predominată de către 

bărbați. Avea la îndemână economii de 

5000$, un plan de afaceri, tehnologii 

avansate din industria frumuseții și o dorință 

arzătoare să ajute femeile să își construiască 

viitorul. Ca și acum 55 de ani moștenirea 

acestei doamne – antreprenor, inovator, lider 

– continuă să creeze oportunități pentru 

femei în întreaga lume.  

 

CE: Mary Kay Ash a obținut recunoaștere 

mondială drept cel mai de vază antreprenor 

și lider din istorie. Pe parcursul vieții aceasta 

a primit diverse premii pentru realizările 

sale remarcabile. Iată unele dintre ele: 

 

 „Cetățean de onoare din America” 

conform Asociației Horatio Alger  

 „Antreprenor de vază din America” conform Institutului Smithsonian (SUA)  

 Viața lui Mary Kay Ash prezentată în cartea „Cele mai de succes istorii de business 

din toate timpurile” 

 

DE CE: Mary Kay Ash a fost un vizionar al timpului său. Ea a creat fundamentul pentru milioane de femei 

din întreagă lume să își dezvolte istoriile de succes în lumea bărbaților- lumea afacerilor. Istoria și 

moștenirea sa inspiră și astăzi femeile din întreaga lume.  
 

CÂND : 12 mai 2018 
 

LINK-URI: Imagini și Materiale video 

 
Despre Mary Kay Inc. 

Succesul Mary Kay® constă din produse uimitoare, posibilități nelimitate și impact pozitiv în societate. Peste 54 de ani 

Compania Mary Kay inspiră femeile din cele aproape 40 de țări ale lumii să își atingă scopurile în dezvoltarea propriei 

afaceri. Compania-miliardar în dolari SUA oferă produse inovaționale de îngrijire a tenului cu efect anti-îmbătrânire, 

produse decorative superbe și arome. Descoperiți și mai multe motive să vă îndrăgostiți de Mary Kay pe marykay.md. 
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