SVĚT ŽENY PROMOTION

„Produkty Mary Kay® jsem si zamilovala. TimeWise®
Regenerační sérum C+E je můj absolutní favorit.“

Nenechte
se nikým
zastavit

Markéta Lásková je mladá, úspěšná
a talentovaná. Podíl na tom má
bezpochyby i to, že se před jedenácti lety
její cesty proťaly se značkou Mary Kay.
Má početnou rodinu, spoustu zájmů
a podařilo se jí postupně vypracovat
na vysokou kariérní pozici. Určitě
i díky tomu, že si může svůj pracovní
čas naplánovat podle svých potřeb.
JAKÝM ZPŮSOBEM VÁM DO ŽIVOTA
VSTOUPILA MARY KAY?
Poprvé jsem o Mary Kay slyšela od mé
sestry, která žila osm let na Floridě. Básnila
mi o odličovači očí, který musí sehnat
i tady v Česku. Tehdy jsem ji odbyla s tím,
že neznám nikoho, kdo by s Mary Kay
podnikal. O rok později, když jsem sháněla
kvalitní řasenku, viděla jsem u kamarádky
katalog produktů, tzv. Knihu o kráse,
a vybavila se mi sestřina zkušenost.
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NAZVALA BYSTE S ODSTUPEM ČASU
TOTO SETKÁNÍ JAKO OSUDOVÉ?
Naprosto jednoznačně. Slogan
„Neprodáváme jen kosmetiku, ale
měníme životy žen“ podtrhuji svým
a příběhy kolegyň dnes a denně.
VE SVÉM PODNIKÁNI S MARY KAY
JSTE VELMI ÚSPĚŠNÁ. JAK SE
VÁM DAŘÍ SKLOUBIT KARIÉRU
S MATEŘSKÝMI POVINNOSTMI?
MÁTE DVĚ DĚTI A TŘETÍ NA CESTĚ…
Jsem přesvědčená, že Mary Kay je nejlepší
koníček a podnikání pro ženy, které mají
rodinu na předním místě. Díky časové
flexibilitě si práci plánuji tak, jak potřebuji.
Já osobně plním diář nejdříve aktivitami

s rodinou a až pak prací. Pokud pracuji
některý den o víkendu, nechávám si děti
doma přes týden a jedeme třeba na výlet.
JAK TEDY VYPADÁ VÁŠ BĚŽNÝ
PRACOVNÍ DEN?
To je právě ono, nemám běžný pracovní
den. Dny jsou takové, jaké si je naplánuji.

Mary Kay
slaví kulatiny

V tom je svoboda. Jsem hrdá, že i při
skvělých výsledcích nepracuji pět dní v týdnu.
A CO PODPORA RODINY A PŘÁTEL?
Někteří mě v začátcích odrazovali,
protože se o mě báli. Od mnohých
jsem si poslechla spoustu jízlivých vět,
dokonce se mi i smáli. Oplakala jsem
to. Realita je bohužel taková, že vás
někteří lidé začnou respektovat až
s prvními výsledky. Pokud čte tento
rozhovor někdo, kdo se cítí na začátku,
zranitelný… vydržte. Jediný, kdo vás
může zastavit, jste vy sama!

Společnost Mary Kay působí
na českém a slovenském
trhu již 25 let. Úspěch
značky spočívá v poskytnutí
jedinečné podnikatelské
příležitosti a v nabídce kvalitních
kosmetických produktů.
Pětadvacáté výročí je také oslavou
základních principů, s nimiž Mary
Kay Ash společnost založila.
Vytváření rovných příležitostí pro
ženy a naplňování charitativních
projektů.
„Čas s rodinou je pro mě
na prvním místě.“
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