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     «Գեղեցկությունը նշանակություն ունի» 

համաշխարհային բարեգործական ծրագիրն աշխարհն 

ավելի գեղեցիկ է դարձնում թե´ ներսից, թե´ դրսից: 

    «Գեղեցկությունը նշանակություն ունի» ծրագրի 

շրջանակում վաճառված արտադրանքի հասույթից մենք 

որպես նվիրատվություն միլիոնավոր դոլարներ ենք 

փոխանցել այն կազմակերպություններին, որոնք oգնում են 

փոխել կանանց և երեխաների կյանքն ամբողջ աշխարհում: 

Հիմնադրելով իր ընկերությունը՝ Մերի Քեյ Աշը մեծ 

ուշադրություն է հատկացրել բարեգործական 

գործունեությանը, որն այժմ իր մարմնացումն է ստանում 

ընկերության ամբողջ աշխարհի մասնաճյուղերի 

աշխատանքում։ Mary Kay®-ում չկան տարածություններ, 

ինչպես չկան տարածություններ և սահմաններ սիրո, 

բարության, գթասրտության և անշահախնդրության մեջ. 

«Մերի Քեյ»-ի խոսքերը միատեսակ են հնչում բոլոր 

լեզուներով։ Բոլոր լեզուներով միատեսակ է հնչում «մայր» 

բառը, ինչը նշանակում է, որ գլոբալ առաքելությունները, 

որոնք ձգտում են փոխել կյանքը դեպի լավը, միշտ 

կընկալվեն և արձագանք կգտնեն մարդկանց սրտերում։ 

    «Գեղեցկությունը նշանակություն ունի» համաշխարհային 

բարեգործական ծրագիրն աշխարհն ավելի գեղեցիկ է 

դարձնում թե´ ներսից, թե´ դրսից։ «Գեղեցկությունը 

նշանակություն ունի» ծրագրի շրջանակում վաճառված 

արտադրանքի հասույթից մենք որպես նվիրատվություն 

միլիոնավոր դոլարներ ենք փոխանցել այն 

կազմակերպություններին, որոնք օգնում են փոխել կանանց 

և երեխաների կյանքն ամբողջ աշխարհում: 

    «Գեղեցկությունը նշանակություն ունի» համաշխարհային 

բարեգործական ծրագիրը մեկնարկել է 2008 թվականին, իսկ 

2018 թվականին Mary Kay®-ն ամբողջ աշխարհում նշելու է 

ծրագրի 10-ամյա հոբելյանը: Ամեն տարի հատուկ 

«Գեղեցկությունը նշանակություն ունի» ծրագրի 
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շրջանակում Mary Kay®-ը ներկայացնում է  սահմանափակ 

քանակով նոր արտադրանք, որի հասույթից ստացված 

միջոցներն ուղղվում են բարեգործական նպատակներով։ 

    2017 թվականին Mary Kay®-ը հպարտությամբ 

ներկայացնում է նոր` թխված տեխնոլոգիայով 

կարմրաներկերի սահմանափակ քանակությամբ 

հավաքածուն: Երկու հիասքանչ երանգները նուրբ շքեղ 

փայլով թարմություն կհաղորդեն դեմքին, իսկ այն 

գիտակցումը, որ օգուտ եք բերելու, գեղեցկությունը 

կլուսավորի ներսից։ Սա ավելին է, քան պարզապես 

կոսմետիկան. չէ՞ որ դրա մաս են կազմում բարությունը, 

սերն ու հույսը։ 

    Թխված տեխնոլոգիայով կարմրաներկերի վաճառքից 

ստացված միջոցների մի մասը կուղղվի Mary Kay® 

ընկերության բարեգործական նպատակներին։  

 
 

 
 

 
* Սահմանափակ քանակով հավաքածու։ Բարեգործական ծրագիրը գործելու է 2017 թվականի մայիսի 1-ից մինչև 

դեկտեմբերի 31-ը։  
 

Տեղեկություն Mary Kay® ընկերության մասին  

Mary Kay® ընկերության հաջողության հիմքում հիանալի արտադրանքն է, ընկերության հետ բիզնեսի հասանելի 

հնարավորությունն ու սոցիալական պատասխանատվությունը: Ավելի քան 53 տարի աշխարհի 40 երկրներում Mary Kay® 

ընկերությունը ներշնչում է կանանց սեփական բիզնեսում հասնել նպատակներին: Որպես մի քանի միլիարդ շրջանառություն 

ունեցող ընկերություն, Mary Kay® ընկերությունն առաջարկում է մաշկի խնամքի, դեկորատիվ կոսմետիկայի և օծանելիքի 

վերջին նորույթները: Իմացեք ավելին Mary Kay®-ի մասին  www.marykay.am կայքէջում: 
 

http://www.marykay.am/

