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"Ik geloof dat mijn droom het leven van duizenden vrouwen positief heeft veranderd, maar ik weet ook dat er nog zo veel meer 

levens op ons wachten."  

Mary Kay Ash, oprichter van de onderneming 

  
Vrouwen in elke levenssituatie maken gebruik van de aantrekkelijke en flexibele businessmogelijkheid en 

verkopen Mary Kay® producten. Zelfstandige schoonheidsconsulentes met Mary Kay® zijn ondernemers en 

vertegenwoordigen elk type vrouw – de beste vriendin, de geëngageerde fulltime moeder, de drukke 

werknemer of de studente die naar nieuwe mogelijkheden zoekt. 

 
Alle zelfstandige schoonheidsconsulentes verdienen geld door de producten te verkopen. Sommigen 

besluiten het potentieel tot geld verdienen van de businessmogelijkheid maximaal te benutten en als 

zelfstandige sales directors en zelfstandige national sales directors een leidinggevende positie binnen het 

zelfstandige verkoopteam te aanvaarden. Zo kunnen deze leidinggevende persoonlijkheden een extra 

inkomen door provisies verdienen. 

 

Als deeltijdwerk of fulltime baan – iedere zelfstandige schoonheidsconsulente heeft de vrijheid haar Mary 

Kay® zaak zo te regelen als het best bij haar leven past. 

 

FEITEN IN ÉÉN OOGOPSLAG 
 

 3,5 miljoen mensen wereldwijd verkopen Mary Kay® producten in meer dan 35 landen. 

 

 In Duitsland, Zwitserland en Nederland zijn er meer dan 30.000 zelfstandige 

schoonheidsconsulentes met Mary Kay®.. 

 

 Sinds de invoering van het autoprogramma in 1969 hebben wereldwijd meer dan 150.000 leden 

van het zelfstandige verkoopteam zich voor de eerste maal of al vaker gekwalificeerd voor het 

gebruik van een auto of gekozen voor een financiële compensatie. 

 

 In Duitsland zijn er meer dan 170 Mary Kay® auto's onderweg. 

  

 

 OVER MARY KAY®
 

Onweerstaanbare producten ❤ Sociale verantwoording ❤ Een aantrekkelijke businessmogelijkheid 

 Inmiddels maken meer dan 30.000 zelfstandige schoonheidsconsulentes gebruik van de aantrekkelijke 

businessmogelijkheid door producten van het Amerikaanse cosmeticabedrijf op de Duitse markt te 

verkopen. Met een jaaromzet van meer dan 4 miljard US dollar is Mary Kay® een eersteklas merk op 

schoonheidsgebied in meer dan 35 markten over de hele wereld. Bovendien ondersteunt Mary Kay® over de 

hele wereld hulpprojecten voor vrouwen en kinderen. Wilt u meer weten over Mary Kay®? Ga dan naar 

www.marykay.nl. 
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