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П Р Е С С - М А Т Е Р И А Л Ы  

2016 жыл
Mary Kay Inc. компаниясы Техас штатының Льюисвилль 

қаласында жаңа заманауи əлемдік зерттеу өндіріс кешенін салуға 
алғашқы қадам жасайды.   Mary Kay China компаниясы Қытайдың 

Шанхай қаласында бағасы 125 миллион доллар тұратын жаңа 
корпоративтік ғимараттың есігін ашты. 

1969 жыл
Mary Kay компаниясының бірінші қызғылт түсті 
Cadillac автомобилімен бірге «Автобағдарлама» 
пайда болды.

1984 жыл
Mary Kay Inc. “Fortune” журналының бірінші басылымында 
«Американың ең үздік 100 жұмыс беруші компаниясы» 
тізімінде жарияланды.

1996 жыл
Мэри Кэй Эш қайырымдылық қоры құрылды. Мэри Кэй Эш – 
«»Форбс» журналындағы барлық уақыттағы  бизнес-
табыстардың үздік тарихтары» кітабына енген жалғыз əйел. 
»(Forbes Greatest Business Stories of All Time).

2003 жыл
Mary Kay Inc. компаниясы 40 жылдығын атап 
өтті. 

2007 жыл
Mary Kay компаниясының өнімдері əлемнің 35-тен астам 
елінде сатыла бастады. 

2013 жыл
Mary Kay Inc. компаниясы бүкіл əлемдегі Mary Kay сұлулық 
жөніндегі Тəуелсіз Кеңесшілермен бірге 50 жылдық 
мерейтойын тойлады.

2017 жыл
Mary Kay® өнімдері əлемнің 40-қа жуық елінде сатылады.

2008 жыл
 Mary Kay Inc. компаниясы 45 жылдығын тойлады жəне бүкіл 

əлемдегі əйелдер мен балалар өмірін жақсарту мақсатымен өзінің 
ресми бастамасы «Өмірді өзгертетін түс» ғалами корпоративтік 

қайырымдылық бағдарламасын іске қосты.   

2004 жыл
Мэри Кэй Эш  «Бизнес əлемінің                             

 соңғы 25 жыл ішіндегі ең беделді 25 
көшбасшының» бірі атанды.

2001 жыл
2001 жылы 22 қараша - Алғыс айту күні

 Мэри Кэй Эш өмірден өтті. 

1992 жыл
Mary Kay Inc. Fortune журналының нұсқасы бойынша 1992 жылғы 

500 үздік компанияларының жəне 1995 жылы Америкадағы ең 
құрметті корпорациялардың қатарына кірді.

1971 жыл
Mary Kay Inc. компаниясы Mary Kay халықаралық 

филиалын бірінші рет Австралияда ашты.

1963 жыл
13 қыркүйек күні Техас штатының Даллас 

қаласында аумағы 150 шаршы метр болатын 
жайда Mary Kay компаниясының бірінші 

офисі ашылды.

50 жылдан астам уақыт ішіндегі инновациялар
Қарапайым бастаулардан əлемдегі ең танымал сұлулық брендтердің бірі 




