
Компанія «Мері Кей» – одна з найбільших косметичних 
компаній прямих продажів засобів по догляду за шкірою і 
декоративної косметики.

Ш 

таб-квартира компанії знаходиться в Далласі, штат Техас, США. Компанія 
«Мері Кей» виробляє більше 200 найменувань високоякісних косметичних 
засобів у 5-ти категоріях: засоби по догляду за шкірою обличчя, 
декоративна косметика, засоби по догляду за тілом, сонцезахисні засоби і 
ароматична колекція. 

2016 
«МЕРІ КЕЙ (УКРАЇНА) ЛТД»

Українське відділення компанії «Мері Кей» входить до Європейського регіону Компанії. 
Продукція компанії «Мері Кей» продається в таких Європейських країнах як: Білорусія, Чехія, 
Фінляндія, Німеччина, Казахстан, Молдова, Норвегія, Польща, Португалія, Росія, Словаччина, 
Іспанія, Швеція, Великобританія, Вірменія і Україна. Найпершим відділенням Компанії, що 
відкрилося на території Європи в 1986 році, було відділення в Німеччині, а наймолодшим – 
відділення у Білорусі, яке було відкрито в 2014 році. «Мері Кей Росія» є найбільшим 
відділенням Компанії в Європейському регіоні.

Регіональні центри компанії «Мері Кей» в Україні працюють у великих містах – Львові, 
Дніпропетровську та Одесі. Центральний офіс знаходиться в Києві. Сьогодні компанія 
співпрацює з майже 90 000 Незалежних Консультантів з краси в усіх куточках країни. Щороку 
«Мері Кей» проводить Національний Семінар, на якому збираються кілька тисяч жінок  

Місія Компанії – Збагачувати життя жінок! Пріоритети: Віра, Сім'я, Кар'єра!

ФАКТИ
1997 - Відкриття українського відділення компанії «Мері Кей» у Києві.
1999 - Відбувся перший український Семінар, на якому найкращі Консультанти з краси 
компанії за найвищі досягнення Семінарського року отримали свої перші нагороди – 
легендарні діамантові джмелі. З того часу кожний рік, у вересні, проходять національні 
Семінари, які збирають тисячі жінок з усіх куточків України і вшановують найкращі їхні 
професійні досягнення. 

2001 - З ініціативи компаній прямих продажів ТОВ «Мері Кей (Україна) Лтд.», ДП «Ейвон 
Косметікс Україна» та ДП «Оріфлейм Україна» створена Українська Асоціація Прямих 
Продажів (УАПП). УАПП створена з метою розвитку інтересів індустрії прямих продажів в 
Україні, а також для захисту інтересів споживачів і прав продавців, які працюють в компаніях 
прямих продажів. На даний момент членами УАПП є 8 компаній прямих продажів, які 
працюють на українському ринку.

2002 - Заснований Благодійний проект Компанії. У рамках цього проекту компанія «Мері Кей 
(Україна) Лтд.» за підтримки Незалежних Консультантів з краси допомагає жінкам, які 
перехворіли на рак молочної залози (інформаційна підтримка, програма реабілітації, «Школа 
здоров'я»).

2003 - Відкриття першого регіонального центру компанії у Дніпропетровську.
2003 - «Мері Кей» привітала появу першого в історії Українського відділення компанії 
Національного Лідера і вручила їй на сцені Семінару статусний автомобіль  -рожевий 
Мерседес. Сьогодні компанія налічує 23 Національних Лідера.
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2004 - «Мері Кей (Україна) Лтд.» посіла 1 місце в рейтингу ТОП-100 Найкращих Компаній 
України серед найдинамічніших компаній у категорії «Побутова хімія та парфумерія». У цьому 
ж році «Мері Кей (Україна) Лтд.» стала лауреатом премії «Золота торгова марка-2004» в 
номінації «Косметична компанія унікальних можливостей».
2007-2009  - «Мері Кей (Україна) Лтд.» три роки поспіль ставала Найкращим Роботодавцем в 
Україні в номінації «Міжнародні компанії».
2008 - «Мері Кей (Україна) Лтд.» взяла участь у дослідженні «Найкращі Роботодавці 
Центральної та Східної Європи». Дане дослідження проводила компанія Hewitt Associates за 
підтримки журналу «The Wall Street Journal Europe». За результатами даного дослідження, 
серед 700 компаній, розташованих на території 11 країн Центральної та Східної Європи, «Мері 
Кей (Україна) Лтд.» посіла почесне 14 місце.

2009 - «Мері Кей (Україна) Лтд.» посіла 1 місце в ІІІ Національному конкурсі «Благодійник 
року» серед національних компаній середнього бізнесу.

2010 - «Мері Кей (Україна) Лтд.» отримала нагороду в конкурсі бізнес-кейсів з корпоративної 
соціальної відповідальності.
2011 - Благодійний проект компанії «Мері Кей (Україна) Лтд.» удостоєний нагороди в галузі 
корпоративної соціальної відповідальності "Best Practices Award", ініціаторами якої виступили 
Фундації Україна-США (http://www.usukraine.org) і Бізнес Рада США-Україна (http : //
www.usubc.org). Ця нагорода свідчить про те, що благодійна діяльність Українського 
відділення Компанії відома за кордоном і заслуговує світового визнання.

2013 - «Мері Кей (Україна) Лтд.» встановила рекорд за кількістю жінок, що одночасно 
фарбували губи в одному місці.

2014 - «Мері Кей (Україна) Лтд.» була визнана найкращим роботодавцем України згідно 
рейтингу, складеного спеціалізованої глобальною корпорацією AON Hewitt.

2015 - «Мері Кей (Україна) Лтд.» стала лауреатом ІІІ Національного Конкурсу «Благодійна 
Україна», зайнявши почесне ІІІ місце в номінації «Благодійник: компанія – середній бізнес».

ПРО КОМПАНІЮ «МЕРІ КЕЙ»
Чудова продукція. Соціальна відповідальність. Можливості бізнесу.
Вже понад 50 років компанія «Мері Кей» працює за цими принципами. Компанія «Мері Кей» - 
одна з найбільших компаній у світі, що займається прямими продажами засобів по догляду за 
шкірою і декоративної косметики. Загальний обсяг продажів досягає щорічно 4 млрд. доларів 
в оптових цінах. Компанія нараховує понад 3,5 млн. Незалежних Консультантів з краси у більш 
ніж 35 країнах світу. Українське відділення компанії «Мері Кей» було відкрито 15 листопада 
1997року. Додаткова інформація – на сайті компанії www.marykay.ua або за телефоном 
безкоштовної телефонної лінії для клієнтів 
0-800-303-100.
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