PREZENTACE ZNAČKY

25 let spolu
„Neprodáváme jen kosmetiku,
měníme životy žen.“
Motto společnosti Mary Kay, jež
letos slaví 25. výročí na českém
a slovenském trhu. Následující
rozhovor je o tom, jak
změnila život jedné
z nejúspěšnějších nezávislých
kosmetických poradkyň ,Yvoně
Crhové Mitrofanové.
Vy a kosmetika Mary Kay® – byla to
láska na první pohled, nebo jste k sobě
musely spíš chvíli hledat cestu?
Lásku ke kosmetice jsem hledala devět let.
Nestíhala jsem nic a měla v životě tři priority, tři malé chlapce – Miroslava, Jaroslava
a Stanislava. S oblibou říkám, že můj největší
rekord byl po sedmi letech touhy po dětech
porodit za dva roky hned tři. Byla jsem šťastná a spokojená, že je mám. Nic mi nechybělo. Ale jak to už v životě chodí, zasáhl osud.
Náhle a nečekaně se mi rozpadlo manželství.
Dlouho jsem neuměla unést tíhu bolesti, kterou
to způsobilo. Moje největší kamarádka? Lítost.
Smutek mě stahoval stále více dolů. Jednou
jsem však jela s kamarádkou do Prahy vlakem. V jídelním voze vytáhla růžovou paletku
Mary Kay® a ukázala mi, jak se hezky nalíčit.
Ten den mi pak hodně lidí řeklo, že vypadám
skvěle. Moc se mi to líbilo. Najednou jsem se
cítila velmi žensky a sebevědomě. Hned druhý den jsem si růžovou paletku objednala,
a ani jsem netušila, jak mi to změní celý život.
To bylo v březnu. V dubnu jsem se už stala
nezávislou kosmetickou poradkyní Mary Kay.
Všechny ženy kolem mě, které používaly tuto
kosmetiku, vypadaly krásně a mně bylo jasné,
že v tom asi bude něco víc než jen produkty,
které jsem kupovala. Uviděla jsem v podnikání
s Mary Kay příležitost, díky které si můžu změnit život k lepšímu, získat to, po čem toužím,
a zároveň pomoci i jiným ženám, které možná
zakusily stejné pocity jako já.
Jaké byly vaše začátky podnikání
s Mary Kay – šlo to hladce, nebo to spíš
nebylo úplně snadné?
Nebylo to úplně jednoduché, ale viděla jsem
kolem sebe i další nezávislé kosmetické poradkyně, kterým se daří a jsou spokojené.
Říkala jsem si, když to zvládly ony, proč
bych to nezvládla já? Měla jsem jasný cíl:
Už nikdy nebudu na nikom závislá a moje děti
vystudují. Nejmladší syn chtěl už od základní
školy jít na práva. Dnes je ve čtvrtém ročníku
a já vím, že jsem to dokázala. Když víte proč,
najdete cestu jak. Moje děti byly před začátkem
mého podnikání s Mary Kay výmluvou, že právě kvůli nim nemůžu, ale pak se staly důvodem,
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proč podnikat. Naučila jsem se milovat překážky a překonávat je, protože nic není zadarmo.
Svůj úspěch beru jako překonání sebe sama.
Moje velká životní krize tak vedla k velké životní
příležitosti.

dnes mluvím spíš o tom, co chci. Na podnikání
s Mary Kay miluji právě tu příležitost, kterou
jsem sama v životě dostala. Když vidím, jakým
člověkem jsem se i díky tomu stala, šířím to dál.
Ukazuji ženám, že i ony si mohou plnit svoje sny.

Co vás dnes, s odstupem času, na podnikání s Mary Kay nejvíce baví?
Jsem sama sobě šéfem, mám časovou flexibilitu
a nejsem na nikom závislá. A také to, že v padesáti letech vypadám prostě dobře. Cestuji po celém světě, mám štěstí na lidi kolem sebe. Jsem pozitivní člověk, na všem negativním si najdu něco

Mary Kay Ash, zakladatelka značky,
a vy. Myslíte, že máte nějaké společné
rysy nebo názory?
Sama jsem ji osobně neměla možnost poznat, ale myslím, že to společné, co máme,
je láska k lidem, práce srdcem a schopnost
upřímně milovat život. Zakladatelka společnosti Mary Kay Ash věřila na začátku
svého podnikání, že to dokáže. Navzdory
tomu, že ji od toho spousta lidí z jejího okolí
zrazovala. Chtěla pomoci ženám podnikat
a žít plnohodnotný a naplněný život. A já se
snažím přesně o totéž.

Váš recept na úspěch?
Laskavost
To mě naučila moje babička.
Úcta a respekt
Je nedílnou součástí mojí práce.

Víra
Věřím společnosti, se kterou podnikám,
a věřím produktům, které používám.

Co byste dnes, ze své pozice krásné
a úspěšné podnikatelky, poradila svému mladšímu já?
To nejtěžší rozhodnutí bylo udělat změnu
a odpovědět si velmi upřímně na otázku, co
v životě doopravdy chci. Na nás záleží, kde
jsme teď a kde můžeme být za rok. Někdy se
spíše držíme na místě a nedovolujeme si udělat
kroky do neznáma, které nám ale mohou změnit
život. Mám kolem sebe ženy, které díky rozhodnutí udělat změnu žijí šťastný život – přesně
tak jako já dnes. Neexistuje univerzální rada,
kterou bych mohla někomu dát. Řídím se tím,
co v životě pomohlo mně. A dnes vím, že je to
postoj k životu. Není důležité, co se nám děje,
ale co s tím uděláme.

dobrého a umím za to poděkovat. Naučila jsem
se dát sebe samu na první místo. Děti mi fandí.
Před pár lety jsem se znovu vdala, manžel mě
v mém podnikání podporuje a je mou velkou
oporou. Mám vlastní byznys a u toho o sebe
pečuji, pracuji na sobě a vzdělávám se. Není
to jen o prodeji kosmetiky, je to hlavně o pomoci ženám růst. Vždy jsem tady byla pro druhé
a dnes si plně uvědomuji svůj život, svoje
možnosti, svoje schopnosti a svoji osobnost.
Dříve jsem také stále mluvila o tom, co nechci,

Jaké jsou vaše nejoblíbenější produkty
Mary Kay®, které poslední dobou nejvíce používáte?
Určitě Sadu saténové ruce, Ubrousky pohlcující
mastnotu, TimeWise® Mikrodermální sadu a TimeWise® Podkladovou bázi. Mám ráda všechny
produkty Mary Kay, protože opravdu fungují. Ať
už je to péče o pleť, nebo dekorativní kosmetika.
Jsem ráda, že podnikání s Mary Kay je nastaveno tak, že vždy máte možnost si produkty
nejdřív vyzkoušet a teprve potom si je od své
nezávislé kosmetické poradkyně koupit.

Vděčnost
Děkuji i za věci, které se
v životě staly a nebyly dobré, protože
díky nim žiji svůj dnešní život.
Trpělivost
Všechno přijde v ten správný čas.
Zodpovědnost
Jen já jsem zodpovědná za to,
jaký mám život.
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