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Pe 13 septembrie, în ziua celei de-a 53-a aniversări a 
Companiei Mary Kay, fondată de către Mary Kay Ash, a 
avut loc ceremonia festivă de inaugurare a primei pietre 
la temelia noii fabrici cu suprafața de 44600 m2, situată 
pe 10,60 hectare în orașul Lewisville, Texas.

Compania Mary Kay®, care intră în top 5 lideri mondiali din industria 
frumuseții, începe noi construcții industriale care vor satisface cererea 
sporită față de produsele de îngrijire a pielii, cosmetice decorative și 
arome pentru cei 3,5 milioane de Consultanți Independenți de 
frumusețe din cele peste 35 de țări din întreaga lume.  

După o căutare riguroasă și de lungă durată a locației pentru viitoarea După o căutare riguroasă și de lungă durată a locației pentru viitoarea 
fabrică, Compania a decis să înceapă construcția în orașul Lewisville, 
din statul Texas. Noua clădire va fi amplasată la nord-est de Denton 
Tap Road și Vista Ridge Mall Drive, iar conform planului va fi finalizată 
în primul trimestru al anului 2018.

„În urma dezvoltării stabile din ultimii ani, noile construcții industriale „În urma dezvoltării stabile din ultimii ani, noile construcții industriale 
vor oferi posibilitatea să susținem necesitățile în creștere ale 
Companiei, deoarece peste 75% din afacerea noastră se află în afara 
granițelor Statelor Unite ale Americii și peste 50% din produsele 
Companiei fabricate în orașul Dallas, statul Texas, sunt ulterior 
exportate pe piața globală” – spune David Holl, Președintele și 
Directorul executiv al Mary Kay Inc. 

Un criteriu pentru amplasarea noii fabrici a fost accesibilitatea din Un criteriu pentru amplasarea noii fabrici a fost accesibilitatea din 
punct de vedere logistic, amplasarea comodă față de alte clădiri ale 
Companiei, inclusiv oficiul central din Addison, centrul de livrare din 
Carrollton și depozitul din Dallas.  

Actuala fabrică a fost deschisă în 1969. În prezent, Compania produce Actuala fabrică a fost deschisă în 1969. În prezent, Compania produce 
peste 1,1 milioane de unități de produse pe zi și peste 50% din volumul 
total de produse sunt pentru export pe piețele internaționale Mary 
Kay®. Compania investește milioane de dolari pentru cercetări 
științifice și efectuează peste 500 000 de studii anual, pentru a garanta 
că produsele Mary Kay® corespund celor mai înalte standarde de 
calitate și siguranță. 

„Mary Kay® investește în noi construcții industriale 
la nivel global.
Compania Mary Kay a investit peste 125 milioane de dolari 
în noile construcții industriale din SUA. ” 


