Դրական ազդեցություն
հասարակության վրա
Ամբողջ աշխարհում փոխել կանանց և երեխաների կյանքը դեպի լավը. հիասքանչ է:

ՎԱՐԴԱԳՈՒՅՆԸ ՓՈԽՈՒՄ Է ԿՅԱՆՔԸ
Ընկերության հիմնադիր Մերի Քեյ Աշը հայտնի էր որպես մեծ սրտով նորարար բիզնես առաջնորդ: Նա
ստեղծել է իր ընկերութունը՝ հիմնվելով մարդկանց ու իրեն օգնելու փիլիսոփայության վրա և ընդգծում էր
ստացածը հետ վերադարձնելու կարևորությունը: Սա մեր ընկերության ժառանգության մի մասն է, և մենք
ուրախ ենք շարունակել Մերի Քեյ Աշի մտքերը:

ՓՈԽՈՒՄ ԵՆՔ ԿԱՆԱՆՑ ԿՅԱՆՔԸ
Mary Kay®-ի գեղեցկության խորհրդատուների ջանքերի շնորհիվ «Գեղեցկությունը նշանակություն ունի»
համաշխարհային բարեգործական ծրագիրը հավաքում և փոխանցում է միլիոնավոր դոլարներ այն
կազմակերպություններին, որոնք oգնում են փոխել կանանց և երեխաների կյանքն ամբողջ աշխարհում:
ՕԳՆՈՒՄ ԵՆՔ ԱՊԱԳԱ ՍԵՐՈՒՆԴՆԵՐԻՆ
Սկսած 1963 թվականից՝ Մերի Քեյ Աշի ճանապարհը ոգեշնչել է անհամար կանանց ամբողջ աշխարհում:
ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից մինչև Լատինական Ամերիկա և Ասիական-խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջան,
ինչպես նաև աշխարհի յուրաքանչյուր անկյունում Mary Kay®-ը պատվում է կանանց՝ օգնելով նրանց այնտեղ,
որտեղ նրանք ապրում ու աշխատում են: Գեղեցկության անկախ խորհրդատուները, հաճախորդները և
ընկերության աշխատակիցները աջակցում են այն կազմակերպություններին, որոնք օգնում են կանանց ու
երեխաներին՝ զարգացնելով կամավորությունը՝ 2001թվականից սկսած:
Օգտագործելով կրթաթոշակային, ուղղորդող և համագործակցության ծրագրեր բիզնեսին աջակցող
կազմակերպությունների հետ՝ Mary Kay®-ը ստեղծում է նոր սերնդի առաջնորդներ՝ օգնելով համայնքներին ոչ
միայն գոյատևել, այլև բարգավաճել:

ՕԳՆՈՒՄ ԵՆՔ ԳՏՆԵԼ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՒՄ ԵՆՔ ԵՐԱԶԱՆՔՆԵՐ
Mary Kay®-ը ոգեշնչում է կանանց օգտագործելու իրենց ներուժը, իրականացնելու այն, ինչ անհնար է թվացել:
Mary Kay® Չինաստանն ու Չինաստանի Կանանց աջակցության հիմնադրամը, համագործակցելով ՄԱԿ-ի
հետ, ստեղծել են կանանց փոքր բիզնեսի Mary Kay®-ի հիմնադրամ, որպեսզի օգնեն կանանց ստեղծել
սեփական բիզնեսը: Mary Kay® Չինաստանը ներդրել է ավելի քան 4 միլիոն դոլար, որպեսզի օգնի Չինաստանի
20 նահանգների կանանց բարելավելու իրենց կյանքը:

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒՄ ԵՆՔ ԲՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
Հասկանալ, որ մեր այսօրվա գործունեությունը ազդելու է ապագա սերունդների կյանքի որակի վրա վաղը:
Mary Kay® ընկերությունը միշտ փնտրում է հնարավորություն բարելավելու ընկերության էկոլոգիական
ցուցանիշները և գտնելու ուղիներ, որպեսզի դառնա էլ ավելի բարենպաստ շրջակա միջավայրի համար:
Մենք այդ ծրագիրն անվանում ենք «Pink Doing Green®»:
Զբաղվելով աղբի վերամշակմամբ, միևնույն ժամանակ կիրառելով տրանսպորտի և էներգասպառման
պատասխանատու եղանակներ՝ Mary Kay® ընկերությունը ստացել է մի քանի մրցանակ բնապահպանական
հարցերի համար և շարունակում է մնալ ռեսուրսների պահպանման ոլորտի առաջատարը:
Դալասում Mary Kay®-ի արտադրամասն օգտագործում է թափոնների կառավարման և վերամշակման
էկոլոգիական պատասխանատու եղանակներ՝ ամբողջովին նվազեցնելու արտադրության թափոններով
հողի աղտոտումը, իսկ Mary Kay®-ի շատ բաշխիչ կենտրոններ արտադրանքի փաթեթավորման ժամանակ
օգտագործում են պոլիպրոպիլենի հատիկներ, որոնք 100%-ով ենթակա են կենսաբանական ոչնչացման:
Mary Kay® ընկերությունը ամբողջ աշխարհում տնկել է ավելի քան 1 միլիոն ծառ անտառների վերականգնման
ծրագրի շրջանակում:
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