
Deschiderea noului
Centru de dezvoltare 
și cercetare a produselor 
Mary Kay Inc. 
«Richard R. Rogers» 

Compania a investit circa 
100 milioane de dolari
în noua fabrică din Texasul
de Nord.

La 1 noiembrie 2018  Mary Kay Inc. a anunțat despre deschiderea 
oficială a noului Centru de producere a dezvoltării și cercetărilor
în Lewisville (Тexas, SUA). Centrul a fost denumit în cinstea co-
fondatorului Companiei, președintelui consiliului directorilor, fiului lui
Mary Kay Ash – Richard R. Rogers. Aici vor fi fabricate produse de 
îngrijire a pielii, cosmetică decorativă, parfumuri pentru milioane de 
Consultanți Independenți de frumusețe Mary Kay din aproape 40 de 
țări, și în cele din urmă pentru milioane de fani Mary Kay din întreaga
lume.

Fundamentul noului centru a fost pus pe 13 septembrie 2016, 
exact cu 53 de ani după fondarea unui mic magazin în Dallas de 
către Mary Kay Ash, de unde a început visului ei. Cu ajutorul 
investițiilor în valoare de 100 milioane de dolari, cu o suprafață de 
43.000 de metri pătrați, Centrul este echipat cu cele mai noi 
laboratoare de cercetare și cele mai recente tehnologii de 
producție. La fel, i s-a atribuit nivelul 0 de poluare a mediului. 

– Deschiderea Centrului „Richard R. Rogers” este o etapă
importantă în istoria noastră, de 55 de ani – a declarat  președintele 
și directorul executiv în cadrul ceremoniei de deschidere Mary Kay 
Inc. David Holl: „aproximativ 75% businessului nostru se 
concentrează peste hotarele SUA, iar 50% din produsele fabricate 
Mary Kay®, se exportă pe piețele externe. Acest centru inovativ ne 
permite să continuăm crearea a celor mai bune produse din 
industrie”.



În cadrul ceremoniei de deschidere a 
Centrului de producere, conducătorii
Companiei au tăiat panglica roșie. La fel, 
pe teritoriul Centrului a fost plantat 
pomul cu numărul 1 milion în cadrul
activității globale - Mary Kay Pink Doing
Green. În cinstea deschiderii, Mary Kay 
Inc. a donat $50,000 fondului local ce 
ajută victimele violenței sexuale și 
domestice.

– În anul 1963 bunica și 
tatăl meu au fondat 
această companie în 
Dallas și noi ne mândrim cu 
aceea că inima Companiei 
până la moment se află în 
Texas, – a subliniat Ryan
Rogers, vice-președintele
Inițiativelor Strategice Мary
Kay Inc.  Centrul de 
producere «Richard R. 
Rogers» – este nu numai o 
investiție în viitorul 
Companiei, dar și încă un 
pas important în cadrul 
misiunii Mary Kay – să 
îmbunătățim viața femeilor 
din toată lumea

Centrul anterior de producere al companiei a fost deschis
în Dallas în 1969. Pentru noul centru, Mary Kay Inc. va angaja
peste 600 de angajați și investește milioane de dolari în
cercetare și dezvoltare, pentru a asigura cele mai înalte
standarde de calitate, siguranță și eficiență a fondurilor Mary 
Kay®.


