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Rainbow pomáhá
astmatikům a alergikům!

Meets 
ASP:03:03
Standard for 
Vacuum Cleaners

POMÁHÁ
Z každého prodaného Rainbow

přispíváme společnosti ČIPA na boj
proti astmatu a alergii.

www.cipa.cz
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červenec 2011
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4 000 bodů

4 000 bodů

4 000 bodů

4 000 bodů

3 800 bodů

12 prodejů
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srpen 2011
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Pokaždé, když má naše životy zasáhnout 
nějaká změna, každý z  nás to snáší jinak. 
Někteří jsou plni obav, co taková změna 
přinese a jiní se jí nemohou dočkat.

Pro náš obchod je takovou změnou pří-
chod nového Rainbow! Ano, máme novou 
mašinku! A  mám jen samé dobré zprávy 
i pro ty, kteří se změn bojí. Nové Rainbow 
je naprosto úžasné! Funkce, které jsme na 
Rainbow e2 milovali, zůstaly zachovány 
a ty nové si nejen my, ale i naši zákazníci ve-
lice rychle zamilují! At’ už je to podsvícení 
nádrže na vodu, nové jednoduché zapojo-
vání všech částí anebo revoluční přídavné 
zařízení RainJet. Všechny tyto zdokonalení 
dělají nové Rain bow naprosto výjimečným 
přístrojem pro úpravu domácnosti.

Dalším přínosem pro náš obchod je, že 
Rainbow, vedle již stávajících certi� kátů 
AHAM a  CRI Seal of Approval, obdrželo 
certi� kaci společnosti AAFA. Tato certi� -

kace je velice prestižní a vědecky potvrzuje 
to, co my již dlouhou dobu víme – Rain-
bow napomáhá k ozdravování domácností 
a je naprosto vhodné pro astmatiky i aler-
giky! Na základě této certi� kace se Rain-
bow Česká republika rozhodla navázat 
spolupráci se společností ČIPA – českou 
organizací bojující proti astmatům a aler-
giím. Cílem této spolupráce je poukázání 
na vzrůstající problémy s dýcháním, vzdě-
lávání a řešení těchto nesnází. S velkým po-
těšením bych vám rád představil program 
„Rainbow POMÁHÁ“. Tento program ješ-
tě více prohlubuje spolupráci s organizací 
ČIPA a z každého prodaného Rainbow při-
spívá na její nadační fond, který již zkvalit-
nil mnoho lidských životů. Více informací 
se dočtete v tomto čísle Aktualit.

Nakonec ještě jedna revoluce! Po pěti 
letech výborného fungování a  celosvěto-
vého úspěchu Rainbow kariéry přišel čas 

ji přizpůsobit současným trendům! Nová 
„Rainbow Opportunity“ je program daný 
dohromady z těch nejlepších nápadů z ce-
lého světa týmem lidí, kteří jsou v Rainbow 
obchodě žijícími legendami! Budování vaší 
kariéry nikdy nebylo snazší! Klíčové pozice 
a pasivní příjem jsou tak blízko! A nejen to, 
už od začátku vaší kariéry si můžete vydě-
lávat zajímavější provize! 

Víte, naše životy jsou jako kniha. Ti, kteří 
se spokojí s málem, necestují, nevyužívají 
příležitostí, se této knize dívají pouze na 
obal a podle toho ji hodnotí. Pevně věřím, 
že všechny tyto změny povedou k  růstu 
obchodu každého z  vás. Pevně věřím, že 
i těm, kteří se změn bojí, přinesou úspěch 
a pevně věřím, že každému z vás pomohou 
přečíst co nejvíce stránek té VAŠÍ KNIHY.

RGD Jan Říčař

Vážení přátelé!

SLOVO ŘEDITELE
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Podle názorů všech lidí byla celosvě-
tová konference Illuminate ohromně 
úspěšná. Zúčastnilo se jí na 1000 lidí 
ze 43 zemí světa, kteří se spojili a zažili 
vzrušující novinky o jednom a jediném 
Rainbow. Znovu jsme dosáhli našeho 
cíle a  odskočili konkurenci, abychom 
nadále zůstali nejlepším dodavatelem 
prvotřídního výrobku, který je v našem 
odvětví k dostání.

Účastníci celosvětové konference 
byli skutečně nadšeni všemi novinkami 
a  zdokonaleními. Všichni se okamžitě 
zamilovali do nového stylu loga a také 
do moderního balení. Osvícené Rain-
bow a elektrický kartáč dodávají dotek 
výjimečnosti Rainbow a  jeho výkonu. 
Obrovským zdokonalením v  našem 
průmyslu je, že elektrický kartáč je 
schopen vysávat všechny druhy povr-
chů.

Avšak jeden výrobek mne skutečně 
nadchl. Nový RainJet. Proč? Protože 
jedním z tajemství prodávání je předve-
dení maximálního výkonu na všech do-
poručeních. Nyní máme ideální sesta-
vu příslušenství – AquaMate, RainJet, 
RainbowMate a RainMate – která nám 
pomůže otevřít dveře k  zákazníkům 

a  přináší dárky za doporučení, které 
skutečně uspokojí potřeby všech lidí na 
celém světě. Vážně, máme kompletní 
balení.

Vzrušení mezi delegáty nebylo jen 
kvůli novým výrobkům, ale také díky 
novému směru, kterým se v  budouc-
nosti budeme ubírat. Jsem velmi nad-
šen a  těším se na nové úspěšné časy, 
které nás ve společnosti Rexair čekají.

Samozřejmě, ničeho se nedá dosá-
hnout snadno. Abyste se stali úspěš-
nými, musíte mít vášeň v  srdci a  být 
hluboce oddaní při práci stát se jedním 
z nejlepších – stanovte si své cíle a neú-
navně pracujte, abyste jich dosáhli.

Jsem si jistý, že se všemi novými vý-
robky a  naším novým směrem dosáh-
ne mnoho lidí svých cílů a využijí této 
chvíle pro svůj vlastní užitek.

Právě je čas začít pracovat. Všichni 
jsou nadšení a chtějí, aby ostatní lidé vi-
děli naše nové Rainbow a sdíleli s námi 
nejen tento výrobek, ale také Rainbow 
příležitost.

Využijme tohoto nového ducha a ob-
novené nadšení pro náš obchod.

Hodně štěstí a dobrý rekrutink.

POSELSTVÍ CHAIRMANA, PREZIDENTA & CEO
SPOLEČNOSTI REXAIR LLC

Přichází nová vzrušující
budoucnost v Rainbow!

Paul T. VIDOVICH
Chairman, Prezident & CEO
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Jak dlouho pracujete v  Rainbow obchodě a  jaká 
byla Vaše dřívější práce? 
V Rainbow obchodě pracuji od roku 2007. Před tím 
jsem se obchodu věnoval již od roku 1990 a konkrét-
ně přímému obchodu formou „home party“ od roku 
2002. Hlavním impulsem pro Rainbow obchod u mě 
byla, kromě jedinečnosti produktu, i jakási výzva zku-
sit si prodej v podstatě nejdražšího produktu prodá-
vaného přímým prodejem na českém trhu. A protože 
vím, že stejné úsilí musí člověk věnovat obchodu za 
deset jako za osmdesát tisíc, tak výše provize byla ur-
čitě dalším významným důvodem. 

Řekl byste, že jste rozený obchodník, nebo jste 
se obchod učil? Talent je vedle vytrvalosti a  víry 
v  úspěch v  každé činnosti asi tím nejpodstatnějším 
předpokladem. Bez něho se nedá opravdu uspět, ale 

skutečný obchod je řemeslo jako každé jiné a pokud 
člověk nechce jen hledat někoho, kdo si od něj něco 
koupí, ale má za cíl opravdu prodávat, musí se hodně 
a hlavně stále učit. Já mohu říct, že jsem měl štěstí na 
dobré učitele, kteří mi dali základy obchodu a komu-
nikace jako takové. Jednoduše mohu říct, že provize, 
které jsem v obchodě vydělal, se utratí. Ale to, co jsem 
se kde naučil, mi zůstává navždy. Mám-li říct co bylo 
nejtěžší, tak jasně takové to překračování takzvaných 
červených linií. Prvně zavolat neznámému člověku, 
prvně zazvonit u cizích dveří atd., ale to je asi u větši-
ny lidí podobné.

Co byste vzkázal lidem, kteří hledají novou příleži-
tost přivýdělku či � nanční nezávislost?
Že obchod je tou nejlepší cestou jak toho dosáhnout. 
A o Rainbow obchodě to platí dvojnásob, protože má 

jednu obrovskou výhodu. Převážná většina těch, kdo 
uvidí demo, tak Rainbow chtějí a jde jen o to, pomoci 
jim v rozhodnutí pořídit si ho hned. A když si uvě-
domíte, že provize za jediný prodej může běžnému 
občanovi České republiky zvýšit jeho měsíční příjem 
o 50 až 100% a to je pouze začátek, tak je jen na kaž-
dém, co se svým životem udělá. Následně pak stačí 
prodávat několik Rainbow měsíčně, pomoci ve stej-
né činnosti dalším lidem a naučit je pomáhat v tom 
dalším a díky Rainbow kariéře pak příjem u Rainbow 
nemá horní limit.

Rainbow kariéra a její stupně jsou jasně stanovené. 
Vidíte svou budoucnost na některém z nich?
Určitě. Vše je jen o těch správných lidech, práci s nimi 
a čase ...

1. Karel Chalupský
(4/11)

Tábor SSD Ing. Žižkovi - Tábor 12 prodejů

2. - 3. Michal Majer Praha SSD Ing. Žižkovi - Praha 10 prodejů

2. - 3. Tomáš Tůmovec Praha SSD Ing. Žižkovi - Praha 10 prodejů

1. Eliška & Rostislav Čechovi
(7/09, 9/10, 3/11)

Tábor SSD Ing. Žižkovi - Tábor 17 prodejů

2. - 3. Tomáš Tůmovec Praha SSD Ing. Žižkovi - Praha 14 prodejů

2. - 3. Libuše & Miroslav Endtovi Praha SSD Ing. Žižkovi - Praha 14 prodejů

1. - 4. Ing. Miloslav Šrámek
(5/11)

Tábor SSD Ing. Žižkovi - Tábor 9 prodejů

1. - 4. Dana Brožková
(5/11)

Roudnice n. L. RD A. & V. Lypchakovi 9 prodejů

1. - 4. Tomáš Tůmovec
(5/11)

Praha SSD Ing. Žižkovi - Praha 9 prodejů

1. - 4. Martin Hošek
(5/11)

Ústí nad Labem SD M. & V. Bečvářovi 9 prodejů

Jak dlouho pracujete v  Rainbow obchodě a  jaká 
byla Vaše dřívější práce? 
V Rainbow obchodě pracuji 2 roky. Dříve jsem pod-
nikal v  oblasti obchodu a  služeb. Když jsem poprvé 
navštívil táborskou kancelář, tak mě překvapila úžas-
ná atmosféra a příjemné prostředí. Proto jsem se roz-
hodl zkusit prodávat Rainbow při svém podnikání. 
Impulsem pro práci na plný úvazek bylo to, že jsem 
se za krátký čas přesvědčil o  tom, jakou je Rainbow 
obchod opravdovou příležitostí změnit svůj život.

Co bylo ve Vaší dubnové práci klíčové, kdy jste do-
sáhl 12 osobních prodejů v měsíci?
V dubnu pro mě bylo klíčové, že se podařilo domluvit 
většinu dobře vykvali� kovaných ukázek na doporu-
čení od nových majitelů. Potom stačilo nadšeně před-
vést Rainbow a nepochybovat o svých schopnostech.

Co byste vzkázal lidem, kteří hledají novou příleži-
tost přivýdělku či � nanční nezávislost?
Těm, kteří hledají příležitost � nanční nezávislosti, 

bych chtěl vzkázat, aby neztráceli čas a  přišli si vy-
zkoušet Rainbow obchod. Je to obrovská příležitost 
pro ty, kteří chtějí skutečně pracovat a mít za to nad-
standardní odměnu.

Jaké jsou Vaše plány či cíle pro tento rok?
V  tomto roce chci překonat svůj osobní prodejní 
rekord, přivést co nejvíce nových spolupracovníků 
a maximálně využít motivačních programů.

Na slovíčko s TOP Sales v měsíci dubnu 2011 - Karlem Chalupským

Rozhovor s Eliškou a Rostislavem Čechovými je uveden na straně 8 mezi TOP GSD

Na slovíčko s TOP Sales v měsíci květnu 2011 - Ing. Miloslavem Šrámkem

Na slovíčko s TOP Sales v měsíci květnu 2011 - Danou Brožkovou

TOP Sales - březen 2011

TOP Sales - duben 2011

TOP Sales - květen 2011
Karel Chalupský

Miloslav Šrámek

Dana Brožková

Jak dlouho pracujete v  Rainbow obchodě a  jaká 
byla Vaše dřívější práce?
V  Rainbow pracuji půldruhého roku, předtím jsem 
pracovala v Domově důchodců v Libochovicích jako 
pomocná zdravotní sestra. Práce mě bavila, ale plat 
minimální a  já chtěla časovou nezávislost a  peníze. 
V  Rainbow strop NENÍ, záleží jen na mně, kolik si 
vydělám – a to je dobrý impuls! 

Řekla byste, že jste rozená obchodnice, nebo jste se 
obchod učila?

Rozhodně to druhé. A  co bylo nejtěžší v  mé dosa-
vadní činnosti v  Rainbow – začátek, zahodit svůj 
starý život plný zbytečných předsudků a  nevíře ve 
své schopnosti. Musím poděkovat Aničce a Vasylovi
Lypchakovým, že mi v tom pomohli J.

Co byste vzkázala lidem, kteří hledají novou příle-
žitost přivýdělku či � nanční nezávislost?
Vzkázala bych jim, že příležitost pracovat v Rainbow 
jim tuto možnost nabízí a nejen přivýdělek či � nan-
ční nezávislost, ale možnost se plně seberealizovat jak 

po pracovní stránce, tak i  v  kariéře Rainbow. Práce 
v Rainbow může změnit život každému bez ohledu na 
věk či vzdělání.

Rainbow kariéra a její stupně jsou jasně stanovené. 
Vidíte svou budoucnost na některém z nich?
V nejbližší budoucnosti bych se ráda na pozici GSD, 
které jsem dosáhla, zdokonalovala jak v prodejích, tak 
i v práci s lidmi. Aby ve své práci byli co nejúspěšnější 
a mně byli motorem na mé cestě v kariéře v Rainbow.

top sales
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Jak dlouho pracujete v  Rainbow obchodě a  jaká 
byla Vaše dřívější práce? 
V  tomto obchodě pracuji již šestým rokem a  dříve 
jsem byl sanitářem v nemocnici Most. Impulsem začít 
v Rainbow byla vidina � nančních prostředků a nezá-
vislost. Být pánem svého času a  vzestupu v  kariéře. 
V žádném zaměstnání na tomto trhu tyto podmínky 
nejsou a ani nebudou. Tak jsem si řekl, proč to nezku-
sit, za to přece nic nedám. Co si udělám, mám a nikdo 
mi práci nepřiděluje.

Řekl byste, že jste rozený obchodník, nebo jste se 
obchod učil?
Na rovinu? Rozený obchodník nejsem. Vše jsem se 
musel učit jako ostatní v Rainbow obchodě. Rozený 
obchodník žádný není a  ten, co si to o  sobě myslí 

nebo tvrdí, tak to není obchodník, ale podvodník. Po-
řád se máme co učit, i ti nejlepší. Nejen nové věci, ale 
také se učíme z chyb. Nejtěžší v  tomto obchodě pro 
mě bylo pochopit, na čem je založen. Všichni víme, že 
je to hlavně o nadšení a jakémkoli demu z dema. Ne-
pohrdat jím, protože každý zákazník nás může dostat 
tam, kam chceme. Buďme pokorní za to, že nás zá-
kazník jako cizí osobu vůbec pustí do vlastního bytu 
či domu, a to jen na základě telefonního rozhovoru.

Co byste vzkázal lidem, kteří hledají novou příleži-
tost přivýdělku či � nanční nezávislost?
Pro lidičky, kteří hledají novou příležitost či � nanční 
nezávislost mohu vzkázat jen to, ať to zkusí, protože 
toto je možná jejich první, ale i poslední příležitost, 
která jim v tomto životě byla nabídnuta. Byla by hlou-

post nezkusit obchod, do kterého se nemusí investo-
vat vlastní � nance, ale jen svůj čas. A výborné � nance 
a jiné výhry za něj pobírat.

Rainbow kariéra a její stupně jsou jasně stanovené. 
Vidíte svou budoucnost na některém z nich?
Je pravda, že Rainbow kariéra je nastavena, ale každý 
z nás má jiné cíle a vize. Někomu to jde pomaleji a ji-
ným naopak rychleji. Mou budoucnost vidím na pozi-
ci Regionální distributor a samozřejmě se budu snažit 
na ní dostat co nejrychleji. Ale hlavně chci poděkovat 
mým guru SD Václavu a Margitě Bečvářovým a mým 
kolegům z ústeckého týmu za pozici, na které jsem. 
Bez týmové práce je nám kariéra k ničemu.

Jak dlouho pracujete v  Rainbow obchodě a  jaká 
byla Vaše dřívější práce?
V  Rainbow obchodě pracuji naplno od listopadu 
2009, v  minulosti jsem vyzkoušel více zaměstnání, 
asi nejdéle jsem se ale živil jako realitní makléř. Hlav-
ním a největším impulsem pro mě byla tehdejší tíživá 
� nanční situace, která by se jen těžko mohla nějak 
zásadně změnit v  normálním zaměstnání, a  už déle 
trvající chuť začít nějak podnikat, přičemž Rainbow 
obchod zatím zcela plní a vrací to, co jsem očekával.  

Řekl byste, že jste rozený obchodník, nebo jste se 
obchod učil? 
Podle mého názoru může být rozený obchodník sko-
ro každý, jen o tom třeba neví nebo se bojí to zjistit. 
Každopádně se ale i  rozený obchodník musí tvrdě 
učit, aby na sobě pracoval a zdokonaloval se, pokud 
chce být úspěšný. Bez toho to podle mě nejde. Každé 
dítě taky odmala hodně a rádo běhá, ale to nezname-
ná, že pak bude každý člověk dobrý v atletice – k tomu 
je potřeba běh neustále trénovat a technicky zdokona-
lovat. Takže já se neučil, já se učím pořád.

Co byste vzkázal lidem, kteří hledají novou příleži-
tost přivýdělku či � nanční nezávislost?
Určitě to, že Rainbow obchod je k tomu ideální příle-
žitost, jelikož s sebou nenese žádná rizika ani investi-
ce, „jen“ čas. A že pokud nic nezkusí a nedají tomu nic 
navíc, ani nic navíc nezískají.

Rainbow kariéra a její stupně jsou jasně stanovené. 
Vidíte svou budoucnost na některém z nich?
Rozhodně ano, kariéra je možností, která přenese 
Rainbow obchod do úplně jiné dimenze.

Jak dlouho pracujete v  Rainbow obchodě a  jaká 
byla Vaše dřívější práce?
V Rainbow obchodě jsem necelé dva roky a dříve jsem 
vystřídal více zaměstnání a také podnikal, povětšinou 
ve službách. Impulsem pro mě byla a je neutuchající 
chuť přiblížit se svým životním snům a cílům a jsem 
přesvědčen, že Rainbow obchod je nástroj, kterým se 
toho dá docílit velice rychle. 

Co bylo ve Vaší červnové práci klíčové, kdy jste do-
sáhl 12 osobních prodejů v měsíci?
Klíčová pro mě byla jistě určitá změna přemýšlení 
v  předcházejících měsících, kdy se ne úplně dařilo 
a věci nešly dle mých představ. Věci jako je doporuče-
ní, demo z dema a perfektní předvedení u zákazníka 
jsou klíčové pro úspěch v  Rainbow obchodě, ale to 

všichni víme. Pro mě byla zásadní změna v  postoji, 
začal jsem brát obchod jako životní hru, kterou je 
třeba se bavit a  bavit jí také zákazníka. Využil jsem 
k  tomu mnoho příležitostí, které se nabízejí. Sednul 
jsem si sám se sebou a přemýšlel, vrátil se ke knihám, 
které jsem přečetl, nechal si poradit od svého guru 
a v neposlední řadě také od našeho pana ředitele. Za-
čal se víc soustředit na práci a výsledky se dostavily.
Všem moc díky za podporu.

Co byste vzkázal lidem, kteří hledají novou příleži-
tost přivýdělku či � nanční nezávislost?
Za život okolo nás proběhne velká spousta příležitos-
tí, bohužel jen málo z nich se nám podaří včas roz-
poznat a uchytit. Daleko více jich zmizí nenávratně. 
Lidem, kteří čtou tyto řádky a přemýšlejí, zda zkusit 

štěstí v  Rainbow bych vzkázal jediné. „Dnes před 
vámi jedna velká životní příležitost stojí, je jen na vás, 
jestli ji chytnete za pačesy, anebo se k ní obrátíte zády! 
Jen dodám, že za zkušenou nikdy nic nedáte…Stojí 
to za to! 

Jaké jsou Vaše plány či cíle pro tento rok?
Můj cíl v Rainbow obchodě na tento rok je splnit po-
zici GSD a  to nejpozději do 30. 11. 2011. Dále chci 
udělat z 10 prodejů v měsíci běžnou věc a především 
to naučit lidi, kteří budují obchod se mnou. Další plán 
se týká nutných (nedotknutelných) zásob, jak je na-
zývá Ing. Jiří Žižka. Mám naprosto přesnou peněžní 
částku, které chci docílit a použít tyto peníze k budo-
vání � nanční svobody.

Co bylo klíčové ve Vaší červencové práci, kdy jste 
docílil 12 osobních prodejů?
V  první řadě jsem si s  pomocí svého „guru“ Mi-
loše Ťupy vyčistil hlavu a  dal si tam to dob-
ré, co v  tomto obchodě v  hlavě musíte mít, vě-
řit ve vlastní schopnosti a  v  produkt a  následně 
se zaměřil na práci s  propagačním programem.

Víme, že jedním ze základních kamenů úspěšného 
prodávání, je kvalitní práce s propagačním progra-
mem. Můžete obchodním zástupcům přiblížit práci 
v této oblasti obchodu?
Celý rok co jsem v Rainbow obchodě, jsem s tímto dů-
ležitým prvkem vedl vnitřní boj. Mně samotnému to 
bylo nepříjemné a hledal jsem cestu, jak nejen dos tat 
kvalitní doporučení, ale i demo domluvit. Odpověď je 
vcelku jednoduchá. Čím více lidí získáte pro Rainbow 

a přídavná zařízení, tím snadnější je práce se čtrnáct-
kou. Chci po majiteli ty nejbližší známé a kamarády, 
kteří si to mohou dovolit a kteří zpravidla neodmítají.

Jaké jsou Vaše plány pro tento Rainbow rok?
Tak především dosáhnout konstantní prodej a  sou-
běžně s  tím budovat vlastní skupinu, která se bude 
Rainbow obchodem bavit.

1. Martin Jareš 
(6/11)

Praha SSD Ing. Žižkovi - Praha 12 prodejů

2. Libuše Stranková Ústí n. L. SD M. & V. Bečvářovi 11 prodejů

3. Tomáš Tůmovec Praha SSD Ing. Žižkovi - Praha 10 prodejů

1. Petr Devera
(7/10, 7/11)

Tábor SSD Ing. Žižkovi - Tábor 12 prodejů

2. Jan Novák Ústí n. L. SD M. & V. Bečvářovi 11 prodejů

3. - 4. Libor Šeba Tábor SSD Ing. Žižkovi - Tábor 9 prodejů

3. - 4. Ing. Miloslav Šrámek Tábor SSD Ing. Žižkovi - Tábor 9 prodejů

Na slovíčko s TOP Sales v měsíci červnu 2011 - Martinem Jarešem

Na slovíčko s TOP Sales v měsíci červenci 2011 - Petrem Deverou

Na slovíčko s TOP Sales v měsíci květnu 2011 - Tomášem Tůmovcem

Na slovíčko s TOP Sales v měsíci květnu 2011 - Martinem Hoškem

TOP Sales - červen 2011

TOP Sales - červenec 2011

Martin Jareš

Petr Devera

Tomáš Tůmovec

Martin Hošek
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group sales director
1. GSD* Martin Barták & Klára Hronová 

(5/10, 2/11)
Ústí n. L. SD M. & V. Bečvářovi 4000 bodů

2. GSD Emil Grundza Louny RD M. & Ing. E. Orihelovi 3600 bodů

3. GSD Libuše Stranková Ústí n. L. SD M. & V. Bečvářovi 3300 bodů

1. GSD* Eliška & Rostislav Čechovi
(12/10, 1/11, 3/11)

Tábor SSD Ing. Žižkovi - Tábor 4000 bodů

2. GSD  Marcela Divišová & Petr Kuzma Praha SSD Ing. Žižkovi - Praha 3600 bodů

3. GSD* František Bejblík & Jindřiška Nováková Tábor SSD Ing. Žižkovi - Tábor 3400 bodů

1. GSD Emil Grundza
(4/11)

Louny RD M. & Ing. E. Orihelovi 3800 bodů

2. - 3. GSD Radek Bělka Tábor SSD Ing. Žižkovi - Tábor 3400 bodů

2. - 3. GSD Michal Majer Praha SSD Ing. Žižkovi - Praha 3400 bodů

1. GSD* Martin Barták & Klára Hronová
(5/10, 2/11, 5/11)

Ústí n. L. SD M. & V. Bečvářovi 3800 bodů

2. GSD* Eliška & Rostislav Čechovi Tábor SSD Ing. Žižkovi - Tábor 3700 bodů

3. GSD  Marcela Divišová & Petr Kuzma Praha SSD Ing. Žižkovi - Praha 3500 bodů

Co bylo klíčové ve Vaší březnové práci, během které 
jste docílili úctyhodného počtu 17 osobních prode-
jů a získali titul TOP GSD měsíce?
Důležitá byla především motivace a stanovený cíl pro-
dat 20 Rainbow.                                                                                                                                                   

Víme, že jedním ze základních kamenů úspěšného 
prodávání, je kvalitní práce s propagačním progra-
mem. Můžete obchodním zástupcům přiblížit práci 
v této oblasti obchodu?
V zásadě jde o kvalitní doporučení, ze kterého je po-
třeba vybrat ty správné lidi. Důležité je, aby zákazník 
dal doporučení v den prodeje, motivovat ho k získání 
přídavných zařízení, a co nejdříve domluvit další kva-

li� kované ukázky.                                                                               

Pro GSD je velmi důležité starat se o svou skupinu 
a rozšiřovat ji. Prozradíte nám recept na práci s no-
vými Talent Scouty?
Ve skupině je důležité udržovat dobré vztahy, skvělou 
náladu, nadšení a dělit se o zkušenosti. Není jednodu-
ché dělat všechno najednou, člověk se z jedné strany 
snaží dělat výkony a z druhé strany mu jiné věci uni-
kají. Proto je potřeba všechno sladit.

Máte radu pro ty, kteří poznali Rainbow příležitost 
a přemýšlí nad využitím jejích výhod? 
Rainbow obchod je jedinečná příležitost pro všechny 

lidi, kteří si chtějí splnit své sny. Proto, pokud chcete 
ve svém životě něco změnit, zkuste to!

Rainbow kariéra a její stupně jsou jasně stanovené, 
právě jste na pozici GSD*. Vidíte svou budoucnost 
na dalším postu?
Samozřejmě, že se budeme snažit postoupit na další 
post v kariéře!                                                                                                                    

Jaké jsou Vaše plány pro tento Rainbow rok?
Vybudovat větší tým pravicových lidí a vytvořit sta-
bilitu ve skupině.

Co bylo klíčové ve Vaší práci v tomto měsíci?
Klíčové bylo to, že každý z  nás ve skupině měl svůj 
cíl. Měli jsme skvělé motivace od Emila s Martinou. 
Důležité bylo mít dostatečný počet kvali� kovaných 
demo.

Pro GSD je velmi důležité starat se o svou skupinu 
a rozšiřovat ji. Rekrutink je klíč v našem obchodu, 
jakým způsobem přivádíte nováčky do Rainbow?

Nováčky do Rainbow oslovím při ukázce, nebo také 
při dotahování „N“. Také se podaří oslovit nováčky na 
servisu. Poté domluvím termín návštěvy kanceláře. 
Ten den pro ně zajedu a odvezu je zpět. Vše podstatné 
vyřeší naše ředitelka.

Co byste vzkázal lidem, kteří hledají novou příleži-
tost přivýdělku či � nanční nezávislosti?
Pojďte to zkusit, nemáte co ztratit. Můžete jen získat!

Náš obchod v České republice oslavil své 20. výročí 
a s ním letos přichází na trh i nové Rainbow. Co od 
této „nové budoucnosti“ očekáváte?
Nové Rainbow jsem měl možnost si vyzkoušet. Určitě 
přinese hodně do nové budoucnosti. Ale bez poctivé 
práce to samo nepůjde.

Co bylo klíčové ve Vaší práci v těchto měsících?
I když jsme nebyli sami tolik úspěšní v osobních pro-
dejích, tak naše skupina to dokázala a jen díky ní jsme 
se stali Top GSD. Za to všem děkujeme J. Je super 
pracovat se skvělými lidmi, kteří vědí, co chtějí. Pak 
jde hned všechno samo.

Pro GSD je velmi důležité starat se o svou skupinu 
a rozšiřovat ji. Rekrutink je jedním z klíčů v našem 
obchodu, jakým způsobem přivádíte nováčky do 
Rainbow?
Na každém demu nabízíme spolupráci, ať už je to li-

dem v  našem věku nebo těm starším. Nikdy nevíte, 
jestli taková babička nemá třeba vnouče, které shání 
práci nebo jen přivýdělek. Moc nám k  tomu pomá-
há časopis a jednoduchá věta, kterou nám prozradila 
naše SD Gita Bečvářová. Žádná věda v tom není, jen 
je pozveme na oplátku na kávu do „naší“ kanceláře. 
A věřte nebo ne, funguje to, jen člověk nesmí zlenivět.

Co byste vzkázali lidem, kteří hledají novou příleži-
tost přivýdělku či � nanční nezávislosti?
Za zkoušku nic nedáte. Nemůžete o sobě říct, že byste 
to nikdy dělat nemohli, pokud jste to nevyzkoušeli. 

Kdo vám v  dnešní době poskytne informace, jak si 
vydělat hezké peníze a  přitom za to od vás nebude 
chtít žádné investice? Nikdo z  nás to před tím také 
nedělal. Já třeba byla referentka na � nančním úřadě 
a  Martin obsluhoval čerpací stanici. Jen jsme si na 
dni otevřených dveří řekli, že za zkoušku nic nedáme, 
vždyť vždycky můžeme odejít. A vidíte, já už tu budu 
třetím rokem a Martin o rok déle.

Jaké jsou Vaše plány pro tento Rainbow rok?
Chceme rozšířit skupinu a s tím přijde i to ostatní.

Na slovíčko s TOP Sales v měsíci březnu a TOP GSD v měsících březnu a červenci 2011 - Eliškou a Rostislavem Čechovými

Na slovíčko s TOP GSD v měsíci dubnu 2011 - Emilem Grundzou

Na slovíčko s TOP GSD v měsících únoru a květnu 2011 - Martinem Bartákem a Klárou Hronovou

Eliška a Rosťa Čechovi

S pozdravem Emil Grundza

Přejeme mnoho úspěchů, Klára a Martin

TOP GSD - únor 2011

TOP GSD - březen 2011

TOP GSD - duben 2011

TOP GSD - květen 2011
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marketing director

1. GSD Michal Majer
(6/11)

Praha SSD Ing. Žižkovi - Praha 4000 bodů

2. - 3. GSD Libuše Stranková Ústí n. L. SD M. & V. Bečvářovi 3500 bodů

2. - 3. GSD Kamila & Tomáš Tůmovi Praha SSD Ing. Žižkovi - Praha 3500 bodů

1. GSD* Eliška & Rostislav Čechovi
(12/10, 1/11, 3/11, 7/11)

Tábor SSD Ing. Žižkovi - Tábor 3800 bodů

2. GSD  Radek Bělka Tábor SSD Ing. Žižkovi - Tábor 3800 bodů

3. - 4. GSD* František Bejblík & Jindřiška Nováková Tábor SSD Ing. Žižkovi - Tábor 3300 bodů

3. - 4. GSD* Martin Barták & Klára Hronová Ústí n. L. SD M. & V. Bečvářovi 3300 bodů

1. MD* Hana & Libor Nygrýnovi
(9/08, 7/09, 1/10, 12/10, 3/11)

Tábor SSD Ing. Žižkovi - Tábor 3800 bodů

2. MD** Martin Hach & Kristýna Suchá Tábor SSD Ing. Žižkovi - Tábor 3700 bodů

3. MD** Diana Sikorová & David Volšický Praha SSD Ing. Žižkovi - Praha 3500 bodů

Pro GSD je velmi důležité starat se o svou skupinu 
a rozšiřovat ji. Jak je tomu u Vás? 
Někteří lidé si myslí, že starat se o lidi, znamená říkat 
druhým, co mají dělat. To se dá možná považovat za 
školení druhých či udílení příkazů, rozhodně to však 
nemá nic společného s  vedením. Vedení znamená 
ovlivňovat druhé příkladem, předávat znalosti a uka-
zovat, jak při tom postupovat. 

Náš obchod v České republice oslavil své 20. výročí 

a s ním letos přichází na trh i nové Rainbow. Co od 
této „nové budoucnosti“ očekáváte?
Už stříbrné Rainbow e2 je velice povedený přístroj. 
Ale tenhle tuning nemá chybu. Hodnota Rainbow se 
zase zvedá, zákazník získává další užitek navíc. Skvělá 
podpora prodeje od mateřského Rexairu. Těším se na 
každé demo s touhle mašinou.

Jaké jsou Vaše cíle v Rainbow obchodě?
Vždycky jsem toužil objevovat a učit se novým věcem. 

Rozhodl jsem se, že se posunu do kvadrantu M (maji-
tel podniku - viz. kniha „Cash� ow kvadrant“- Robert 
Kiyosaki). A vím, že chci nadále pracovat pro Rain-
bow. Proto se připravuji na otevření vlastní Rainbow 
pobočky a vzdělávám se ve vedení a řízení podniku, 
motivaci lidí a rozvoji podnikání. 
A proto děkuji panu Žižkovi a ostatním, kteří o tom 
už delší dobu vědí a podporují mě.

Co bylo klíčové ve Vaší březnové práci, kdy jste se 
svým týmem získali titul TOP MD měsíce?
Šest nováčků na prvním demu a dva prodali své prv-
ní Rainbow v životě. Určitě sami sebe překvapili, že 
to dokážou! A teď už jim jen ukázat, že to umí dělat 
pravidelně. 

Náš obchod v České republice oslavil své 20. výročí 
a s ním letos přichází na trh i nové Rainbow. Co od 
této „nové budoucnosti“ očekáváte?
Rozhodně máme na čem stavět. 20 let lidé v  České 

republice používají systém, který funguje fantasticky. 
Určitě si nové Rainbow zamilují, protože bez nadsáz-
ky, uzdraví jejich domácnost.

Máte radu pro ty, kteří poznali Rainbow příležitost 
a přemýšlí nad využitím jejích výhod? 
Pro ně máme radu – na přemýšlení si udělejte čas na 
dovolené. Je potřeba plánovat a jednat! Každý máme 
24 hodin na svůj úspěch, a  pokud se obklopíte fajn 
lidmi, kterým záleží na tom, abyste uspěli, máte to 
největší bohatství.

Jaké jsou Vaše plány pro poslední tři měsíce Rain-
bow roku 2011?
Rozhodně rozšířit skupinku o další nadšené nováčky 
a povýšit další obchodní zástupce na GSD, kteří si bu-
dou budovat svůj tým. Čeká nás tvrdá práce, na kte-
rou se určitě moc těšíme!

Přejeme všem hodně štěstí a úspěchů!

Na slovíčko s TOP GSD v měsíci červnu 2011 - Michalem Majerem

Na slovíčko s TOP MD v měsíci březnu 2011 - Hanou a Liborem Nygrýnovými

Díky moc, těším se na další výzvu, Michal Majer

Libor, Hanka a Jindřiška

TOP GSD - červen 2011

TOP GSD - červenec 2011

TOP MD - březen 2011

1. MD* Jana Šišková
(7/07, 1/08, 6/09, 2/11)

Ústí n. L. SD M. & V. Bečvářovi 3800 bodů

2. MD** Martin Hach & Kristýna Suchá Tábor SSD Ing. Žižkovi - Tábor 3700 bodů

3. MD** Diana Sikorová & David Volšický Praha SSD Ing. Žižkovi - Praha 3300 bodů

Jaké výhody přináší pozice Marketing Director?
Pomáhám zákazníkům i  obchodním zástupcům vy-
lepšovat jejich budoucnost a  dosahovat úspěchu ve 
spojení s Rainbow výrobky v jejich životě a s tím při-
jdou i � nance. 

V srpnu tohoto roku se bude konat již devátý český 
Pacesetter mítink v Grund Resortu Mladé Buky. Jak 
se Vám líbí program, při kterém se můžete na něko-
lik dní setkat s elitou českého Rainbow?
Každý Pacesetter mítink je pro mě velkou motivací, 
už jenom to, že mám možnost setkat se s těmi nejlep-
šími z celé České republiky, na cokoli se jich zeptat, 

a prostě s nimi být. Člověk tak získává plno nových 
myšlenek důležitých pro rozvoj mého osobního ob-
chodu a mé příležitosti. A s  tím samozřejmě souvisí 
i rozvoj celé mé skupiny.

Máte radu pro ty, kteří poznali Rainbow příležitost 
a přemýšlí nad využitím jejích výhod? 
Opravdu úplně nejdůležitější je mít Rainbow v srdci 
a  100% mu věřit. To je základ pozitivního myšlení 
a hlavně základem je si tyto myšlenky udržet. Rain-
bow příležitost není práce ani zaměstnání, je to prostě 
příležitost, příležitost bez hranic. Věřte v  Rainbow, 
dělejte obchod s  láskou k Rainbow v  srdci a úspěch 

se dostaví. 

Jaké jsou Vaše cíle se skupinou v  nadcházejících 
měsících?
Rozhodně nabídnout příležitost dělat tento skvělý ob-
chod co nejvíce lidem, přivést je do Rainbow obcho-
du, protože když jsem tu skvělou možnost dostala já, 
má tu možnost každý. Když to budu dělat každý den, 
poctivě a s láskou, všechno ostatní přijde, prodeje, TS, 
povýšení v kariéře, � nance, prostě všechno. Rainbow 
je totiž 100% spravedlivý obchod.

Na slovíčko s TOP MD v měsíci únoru 2011 - Janou Šiškovou

Mnoho úspěchů přeje MD* Jana Šišková

TOP MD - únor 2011
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1.
MD** Martin Hach & Kristýna Suchá
(10/07, 11/07, 8/08, 10/08, 1/09, 3/09, 9/09, 10/09, 
11/09, 2/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, 10/10, 1/11, 4/11)

Tábor SSD Ing. Žižkovi - Tábor 4000 bodů

2. MD*  Hana & Libor Nygrýnovi Tábor SSD Ing. Žižkovi - Tábor 3500 bodů

3. MD** Diana Sikorová & David Volšický Praha SSD Ing. Žižkovi - Praha 3300 bodů

1.
MD** Martin Hach & Kristýna Suchá
(10/07, 11/07, 8/08, 10/08, 1/09, 3/09, 9/09, 10/09, 
11/09, 2/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, 10/10, 1/11, 4/11, 
6/11)

Tábor SSD Ing. Žižkovi - Tábor 4000 bodů

2. MD** Diana Sikorová & David Volšický Praha SSD Ing. Žižkovi - Praha 3500 bodů

3. MD  Dana & Miroslav Špeťkovi Praha SSD Ing. Žižkovi - Praha 3300 bodů

1.
MD** Martin Hach & Kristýna Suchá
(10/07, 11/07, 8/08, 10/08, 1/09, 3/09, 9/09, 10/09, 
11/09, 2/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, 10/10, 1/11, 4/11, 
6/11, 7/11)

Tábor SSD Ing. Žižkovi - Tábor 4000 bodů

2. MD*  Hana & Libor Nygrýnovi Tábor SSD Ing. Žižkovi - Tábor 3600 bodů

3. MD** Diana Sikorová & David Volšický Praha SSD Ing. Žižkovi - Praha 3300 bodů

1.
MD** Diana Sikorová & David Volšický
(3/07, 5/07, 9/07, 2/08, 3/08, 5/09, 8/09, 12/09, 4/10, 
11/10, 5/11)

Praha SSD Ing. Žižkovi - Praha 3700 bodů

2. MD** Martin Hach & Kristýna Suchá Tábor SSD Ing. Žižkovi - Tábor 3600 bodů

3. MD*  Hana & Libor Nygrýnovi Tábor SSD Ing. Žižkovi - Tábor 3600 bodů

Co bylo klíčové ve Vaší květnové práci, kdy jste se 
svým týmem získali titul TOP MD měsíce?
Nedá se asi říct jedna kouzelná věta, kvůli které vy-
hrajete. Snažíme se každý měsíc překročit svoji kvótu 
a motivovat lidi ve skupině k co nejlepším výsledkům. 
To, že jsme vyhráli měsíc, je pak pro nás ocenění dob-
ré práce všech lidí ve skupině. 

Náš obchod v České republice oslavil své 20. výročí 
a s ním letos přichází na trh i nové Rainbow. Co od 
této „nové budoucnosti“ očekáváte?

Jsme opravdu rádi, že můžeme spolupracovat se spo-
lečností Rexair, která pro nás vyrábí bezkonkurenční 
výrobek a neustále ho zdokonaluje. A tak jako všech-
ny předešlé modely Rainbow, i  tento nový typ bude 
jedinečný a naši zákazníci z něj budou nadšeni. Proto 
máme před sebou skvělou budoucnost a neomezené 
možnosti. 

Máte radu pro ty, kteří poznali Rainbow příležitost 
a přemýšlí nad využitím jejích výhod? 
Před šesti lety nám jeden velmi schopný a  úspěš-

ný člověk v Rainbow dal jednu radu: „Dejte mi dva 
roky života a budete z  toho žít.“ (Díky J) Rainbow 
příležitost není žádná náhoda, nebo možnost pro ro-
zené obchodníky. Je ale velmi spravedlivá, kolik času 
a energie dáte do toho, abyste se tuhle práci naučili, 
tolik se vám vrátí zpátky.

Jaké jsou Vaše plány pro poslední tři měsíce
Rainbow roku 2011?
Rekrutink, rekrutink, rekrutink.

V  dubnu jste se účastnili Pacesetter mítinku spo-
lečnosti Rexair LLC a celosvětové konference Illu-
minate v  Orlandu na Floridě. Co jste si z  těchto 
významných setkání odvezli a  čím pro Vás byla 
motivující?
Pacesetter v  Orlandu byl úžasný. Skvělý resort, jíd-
lo, pití, masáže a spousta zábavných parků. A to vše 
zdarma! Hlavně se setkáváme s  nejlepšími lidmi 
v  Rainbow obchodě na světě a  každé takové setká-
ní nás motivuje a  nabíjí. Od celosvětové konference 
jsme všichni očekávali něco „nového“ a myslíme, že 
nové Rainbow určitě předčilo toto očekávání. Na kon-
ferenci byli skvělí mluvčí a nejvíc na nás zapůsobila 
prezentace Matthiase Schmelze a jeho ženy Fernandy 
z Portugalska. Znovu jsme si uvědomili, že bez nabí-
zené příležitosti náš obchod neporoste. Takže pojďme 

nabízet Rainbow příležitost všude, naplňme dny ote-
vřených dveří na kancelářích a díky nováčkům bude-
me získávat VOLNÉ RAINBOW pravidelně.

Náš obchod v České republice oslavil své 20. výročí 
a s ním letos přichází na trh i nové Rainbow. Co od 
této „nové budoucnosti“ očekáváte?
Od nového Rainbow očekáváme nový impuls pro 
všechny obchodní zástupce. Jsme přesvědčeni, že 
nové Rainbow, nové nadšení a jednoduché demo nám 
pomůže přivést spoustu nových spolupracovníků! 
S  novými spolupracovníky přijde více demo a  tím 
i více prodejů. J

Jak se těšíte na Pacesetter mítink v Grund Resortu 
Mladé Buky?
Těšíme se na každý Pacesetter mítink. V  době, kdy 

píšeme tyto řádky, nám do splnění kvali� kace zbývá 
90 prodaných Rainbow v naší skupině. Při naší úspěš-
nosti to znamená 35 domluvených demo denně. Tak-
že nyní děláme vše pro to, abychom tyto dema každý 
den měli. Pak se na Pacesetteru v  Mladých Bukách 
určitě uvidíme.

Jaké jsou Vaše plány pro poslední tři měsíce Rain-
bow roku 2011?
Teď veškeré úsilí směřujeme ke splnění Pacesetteru 
v Mladých Bukách. S jeho splněním získáme i Pacese-
tter v Lake Tahoe. Samozřejmě chceme obhájit vítěz-
ství v kategorii MD za celý rok. Děkujeme všem na-
šim lidem za práci, kterou dělají a NEZAPOMEŇTE 
– naplněním DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ začíná ta 
pravá RAINBOW PŘÍLEŽITOST!

Na slovíčko s TOP MD v měsíci květnu 2011 - Dianou Sikorovou a Davidem Volšickým

Na slovíčko s TOP MD v měsících dubnu, červnu a červenci 2011 - Martinem Hachem a Kristýnou Suchou

Přejeme všem hodně úspěchů, Dia a David

Den plný úsměvů přejí Martin a Kristýna

TOP MD - duben 2011

TOP MD - červen 2011

TOP MD - červenec 2011

TOP MD - květen 2011
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regionální distributor
1.

RD Martina & Ing. Emil Orihelovi
(9/06, 1/07, 7/07, 8/07, 9/07, 11/07, 12/07, 3/08, 5/08, 
7/08, 8/08, 11/08, 12/08, 4/09, 5/09, 8/09, 9/09, 4/10, 
5/10, 10/10, 1/11, 2/11)

Louny SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi
22 prodejů
4000 bodů

2. RD Miroslav Sladký & Josef Novotný Plzeň - Lobzy SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi 3600 bodů

3. RD Roman Nevím & Lucie Marie Urbanová Poděbrady SD M. & V. Bečvářovi 3400 bodů

1.
RD Martina & Ing. Emil Orihelovi
(9/06, 1/07, 7/07, 8/07, 9/07, 11/07, 12/07, 3/08, 5/08, 
7/08, 8/08, 11/08, 12/08, 4/09, 5/09, 8/09, 9/09, 4/10, 
5/10, 10/10, 1/11, 2/11, 3/11)

Louny SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi
33 prodejů
4000 bodů

2. RD Roman Nevím & Lucie Marie Urbanová Poděbrady SD M. & V. Bečvářovi 3600 bodů

3. RD Miroslav Sladký & Josef Novotný Plzeň - Lobzy SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi 3400 bodů

1. RD Ing. Aleš & Vladislav Medlínovi
(12/06, 5/07, 1/08, 6/09, 10/09, 11/09, 5/11) H. Králové SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi

20 prodejů
4000 bodů

2. RD Martina & Ing. Emil Orihelovi Louny SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi 3700 bodů

3. RD Roman Nevím & Lucie Marie Urbanová Poděbrady SD M. & V. Bečvářovi 3500 bodů

1. RD Roman Nevím & Lucie Marie Urbanová
(12/10, 4/11) Poděbrady SD M. & V. Bečvářovi

18 prodejů
3800 bodů

2. RD Martina & Ing. Emil Orihelovi Louny SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi 3500 bodů

3. RD Anna & Vasyl Lypchakovi Roudnice n. L. SD M. & V. Bečvářovi 3500 bodů

regionální distributorregionální distributorregionální distributorregionální distributor

Co bylo klíčové ve Vaší práci, kdy jste se svou kance-
láří získali titul TOP RD měsíce?
Stále to stejné tajemství. Kvali� kace, dostatek demo, 
motivační soutěže, soutěže, které řeší momentální 
problém a hlavně chuť pracovat.

Náš obchod v České republice oslavil své 20. výročí 
a s ním letos přichází na trh i nové Rainbow. Co od 
této „nové budoucnosti“ očekáváte?
Příchod nového Rainbow vítáme a  těšíme se. Nové 

Rainbow je z  pohledu zákazníka jednodušší na ob-
sluhu a  manipulaci. Z  tohoto pohledu bude i  jisté 
zjednodušení pro obchodní zástupce. Pravdou ovšem 
zůstává, že obchod Rainbow je především o práci.

Můžete nám popsat Vaši každodenní činnost, a jak 
máte práci rozdělenou?
Emil řeší obchodní dovednosti a  já mám na starosti 
marketink.

Co považujete za svůj dosavadní největší úspěch?
Se vší skromností se domníváme, že nás největší 
úspěch teprve čeká.

Jaké jsou Vaše plány pro poslední tři měsíce
Rainbow roku 2011?
Náš plán pro nadcházející období je znovu získat titul 
nejlepší Regionální distributor roku 2011.

Co bylo klíčové ve Vaší práci, kdy jste se svou kance-
láří získali titul TOP RD měsíce?
Klíčové byly soutěže a osobní závazky všech obchod-
ních zástupců.

Náš obchod v České republice oslavil své 20. výročí 
a s ním letos přichází na trh i nové Rainbow. Co od 
této „nové budoucnosti“ očekáváte?
Z představení nové mašiny na mítinku, který byl skvě-
lý, jsme byli moc nadšeni! Nový model Rainbow po-

sunuje jeho dokonalost ještě dál. Věříme, že přinese 
ještě větší nadšení při prezentaci u zákazníka a rozšíří 
možnosti doporučení.

Můžete nám popsat Vaši každodenní činnost, a jak 
máte práci rozdělenou?
Všechny úkony máme rozdělené. Marketink kance-
láře a  mítinky má na starosti táta, ostatní věci, jako 
tréninky, dny otevřených dveří dělám já s  Aničkou. 
Provoz kanceláře samozřejmě přináší další věci. Kan-

celář běží 7 dnů v týdnu a v případě potřeby se umíme 
zastoupit.

Jaké jsou Vaše plány pro poslední tři měsíce Rain-
bow roku 2011?
Na měsíc červenec a srpen máme jasný cíl. Běží moti-
vace o návštěvu společnosti Rexair a to si nikdo z nás 
nechce nechat ujít. Září, poslední měsíc v roce, je ještě 
daleko, ale určitě se na něj dobře připravíme.

V  dubnu jste se účastnili celosvětové konference 
Illuminate v Orlandu na Floridě. Co jste si z tohoto 
setkání odvezli a čím pro Vás byla účast motivující?
Při každé vzpomínce na Orlando máme ještě dnes 
husí kůži, bylo to naprosto dokonalé. Setkali jsme se 
tam s mnoha lidmi a dozvěděli se mnoho cenných in-
formací a myšlenek, které jsou pro Rainbow obchod 
nadevše. Každý, kdo chce být alespoň trochu úspěšný, 
by měl v jakékoli zemi na takovéto konferenci být! Ur-
čitě, jako pro všechny, se pro nás stalo motivující pro-
dat co nejrychleji co nejvíce Rainbow. Myslíme tím 
„staré“ zásoby, abychom mohli co nejrychleji vyjít na 
slunce s  nejlepším zdravotním a  čisticím systémem, 
který Rexair zdokonalil tak, že to ani nejde popsat.

Náš obchod v České republice oslavil své 20. výročí 
a s ním letos přichází na trh i nové Rainbow. Co od 
této „nové budoucnosti“ očekáváte?
Očekáváme určitě větší počet rekrutů a  tím také zá-
kazníků. Věříme, že to přinese pro celou Českou re-
publiku mnoho úspěchů.

Pokud tyto řádky čtou lidé, kteří přemýšlí nad 
Rainbow obchodem a jeho příležitostí, co byste jim 
vzkázali, pokud hledají novou příležitost přivýděl-
ku či � nanční nezávislost? 
Tak jako na každém našem dni otevřených dveří. 
„Nemáte co ztratit, pokud právě teď čtete tento ča-
sopis a  tyto řádky, tak to už je znamení pro vás, že 
tu je příležitost, která vám možná změní celý život, 

stejně tak jako nám, protože ani my jsme nikdy před-
tím v Rainbow nepracovali, ale dostali jsme příležitost 
něco změnit. Je jen na vás, jestli chcete také.“

Jaké jsou Vaše plány v nadcházejících měsících?
Plánů je mnoho a cesta je dlouhá J. Určitě bychom 
chtěli uskutečnit 50 prodejů pod jednou střechou. 
Každý chce být nejlepší a  mít ty nejlepší výsled-
ky a k  tomu potřebuje tým lidí, kteří to budou chtít 
s  námi. My věříme, že je máme a  také bychom jim 
chtěli poděkovat za práci, kterou dělají. Jen s  nimi 
a s novými Talent Scouty to lze dokázat.
Děkujeme a všem přejeme, ať si splní sny, které mají. 

Na slovíčko s TOP RD v měsících únoru a březnu 2011 - Martinou a Ing. Emilem Orihelovými

Na slovíčko s TOP RD v měsících květnu a červenci 2011 - Ing. Alešem a Vladislavem Medlínovými

Na slovíčko s TOP RD v měsíci dubnu 2011 - Romanem Nevímem a Lucií Marií Urbanovou

S pozdravem Orihelovi

Medlínovi

Lucka a Roman

TOP RD - únor 2011

TOP RD - březen 2011

TOP RD - květen 2011

TOP RD - duben 2011
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1. RD Miroslav Sladký & Josef Novotný
(3/09, 2/10, 10/10, 6/11) Plzeň - Lobzy SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi

18 prodejů
4000 bodů

2. RD Ing. Aleš & Vladislav Medlínovi H. Králové SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi 3600 bodů

3. RD Roman Nevím & Lucie Marie Urbanová Poděbrady SD M. & V. Bečvářovi 3400 bodů

1. RD Ing. Aleš & Vladislav Medlínovi
(12/06, 5/07, 1/08, 6/09, 10/09, 11/09, 5/11, 7/11) H. Králové SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi

20 prodejů
4000 bodů

2. RD Roman Nevím & Lucie Marie Urbanová Poděbrady SD M. & V. Bečvářovi 3600 bodů

3. RD Eva & Jindřich Němcovi Karlovy Vary SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi 3400 bodů

Co bylo klíčové ve Vaší práci, kdy jste se svou kance-
láří získali titul TOP RD měsíce?
V první řadě se nám dařilo domlouvat dema od ma-
jitelů, tím se nám vylepšil poměr uzavírání obchodu 
a měli jsme 1:6. Také nám po tříměsíčním trénování 
a několika trénincích s Miloslavem Ťupou sedlo nové 
demo. V  neposlední řadě jsme měli úžasnou soutěž 
o volné Rainbow.

Náš obchod v České republice oslavil své 20. výročí 
a s ním letos přichází na trh i nové Rainbow. Co od 
této „nové budoucnosti“ očekáváte?
S  novým Rainbow doufáme, že přijde jednoduché 
a krátké demo. Hodně si slibujeme od RainJetu, což 
nám získá více nadšených zákazníků. Také si myslíme, 
že nové Rainbow přinese čerstvou krev do žil obchod-
ních zástupců.

Můžete nám popsat Vaši každodenní činnost, a jak 
máte práci rozdělenou?
Na kanceláři jsme každý den. V pondělí máme mítink 
s  obchodními zástupci, středa a  pátek jsou tréninky 
a  ve čtvrtek a  v  úterý máme individuální tréninky. 
Jinak o  práci na kanceláři se dělíme podle běžných 
a aktuálních potřeb.

Máme tu další krásné Aktuality. To to letí. Čas se 
zastavit nedá a v Rainbow příležitosti je náš čas jed-
na z  věcí, kterou máme všichni společnou: každý 
den máme všichni stejný čas na Rainbow příležitost, 
nikdo nemá o minutu více ani o minutu déle. Takže 
je na každém z nás, jak s tímto časem naložíme a jak 
ten čas zefektivníme ve svůj prospěch. Věřte, že i když 
zrovna děláte věci, které vám připadají malé a málo 
smyslné, tak Bůh Rainbow to vidí a odmění se vám! 
Jediné co musíme mít na mysli je: DEMO VYŘEŠÍ 
VŠECHNY PROBLÉMY a BEZ DEMO NENÍ NIC!

Všichni jsme se těšili na krásný zájezd do Orlanda 
a očekávali od něj jediné: ILLUMINATE! A to se nám 
všem vyplnilo. Děláme nové a postupné krůčky k no-
vým věcem, které nám přinesou velké věci a splnění 
cílů, jež má každý z nás. Orlando bylo nádherné, to 

se musí zažít. Když Paul Vidovich, Momir Popovic 
a Lyle Freeland vystoupili s novým Rainbow, byli jsme 
všichni dojati. Jsme zase o kousek dál! Děkujeme za 
nové Rainbow Illuminate a  nová přídavná zařízení. 
Řekněte sami, RainJet je jasně revoluční! Pomůže 
nám k novým doporučením a k novým prodejům! 

A  pak krásné křišťálové budovy Rexair, obraz od 
Paula Vidoviche, to jsou výhry pro ty nejlepší a  na 

Orlando tak nikdy nezapomenou. Křišťálová budo-
va Rexair bude výhercům vždy připomínat, že dělali 
v  tomto kvali� kačním období skvělou práci. Tímto 
blahopřejeme našemu synovi Slávkovi, který pilně 
pracoval, aby tento křišťál získal v  kategorii Marke-
ting Director Champ. Slávek navíc získal i fotoaparát 
ve speciální kategorii. Slávku moc děkujeme a jen tak 
dál! Dále si křišťál odvezli RD Anna a Vasyl Lypcha-
kovi z  Roudnice nad Labem za nové rekruty. Super 
práce! 

Informace, které jsme zde získali, musíme umět 
dále používat a předávat je do praxe. To je náš úkol. 
Vždyť prezentace od nejlepších vůdců v Rainbow ob-
chodě jsou pro nás poctou: Paul Vidovich, Lyle Free-
land, Matthias Schmelz, Fernanda Schmelz, Mario 
Galarraga a  samozřejmě náš pilot Momir Popovic. 

Děkujeme za informace, které pro nás připravujete. 
A  pak se vracíme zpět do svých kanceláří a  máme 
jediný úkol: předat tyto informace dál, všem našim 
lidem! Avšak pokud nechcete čekat, až vám ty infor-
mace přivezeme, pojeďte příště s námi! 

Přiletěli jsme zpět a  zažíváme první rok v  naší 
nové kanceláři, máme pět svých poboček. A  jediné, 

co máme v  hlavě, je naplnit naši krásnou kancelář 
novými lidmi! Takže máme novou kancelář, nové
Rainbow z Orlanda a potřebujeme nové lidi pro novou
Rainbow příležitost! Nezapomeňte, že ti nejlepší 
lidé jsou stále někde venku a  ještě je nikdo neoslo-
vil! Všichni mají právo vědět o Rainbow příležitosti, 
takže se ujistěte, že na každém demu je nabídnuta 
Rainbow příležitost! Ujistěte se, že chcete být na kaž-
dém dni otevřených dveří ve své kanceláři! To je vaše
RAINBOW PŘÍLEŽITOST!

A pak se vám splní třeba další sen u Rainbow, jako 
některým z  naší kanceláře, kteří vyhráli týdenní zá-
jezd na Mallorcu a poprvé byli s Rainbow ZDARMA 
na dovolené, někteří poprvé letěli letadlem. Užili si 
s námi první týden v červenci sluníčka u moře, jed-
li, pili a odpočívali. Teď je vyhlášena soutěž o Detroit 
– 5 dní ve společnosti Rexair? Neříkali jste náhodou 
všichni, že je to váš sen, jednou se podívat do Rexai-
ru, jak se vyrábí Rainbow, nejlepší výrobek na světě, 
který ozdravuje domácnost, má certi� kát na astma 
a alergie? Tak si to nenechte ujít! Splníte si další sen 
u Rainbow. Jen jděte a udělejte to právě teď!

V naší kanceláři a pro pobočky máme připravenou 
další skvělou destinaci: DUBAJ – týdenní zájezd na 
bílé pláži v 5* luxusním hotelu, takže cestujme zdar-

ma díky Rainbow. Je to 
přece jen na nás! Je to 
náš čas…

Z Ústí nad Labem zdravíme všechny Rainboušáky!

Na slovíčko s TOP RD v měsíci červnu 2011 - Miroslavem Sladkým a Josefem Novotným

Míra Sladký a Pepa Novotný

„Good luck & 
good recuiting.“ 

Vaši Bečvíci

TOP RD - červen 2011

TOP RD - červenec 2011

satelitní distributor

únor 133 prodejů
březen 141 prodejů

duben 101 prodejů
květen 119 prodejů

červen 112 prodejů
červenec 116 prodejů

SD Margita & Václav Bečvářovi
Ústí nad Labem

(9/06, 10/06, 11/06, 12/06, 01/07, 2/07, 3/07, 4/07, 5/07, 6/07, 7/07, 8/07, 9/07, 11/07, 12/07, 1/08, 3/08, 5/08, 7/08, 12/08, 2/09, 4/09, 6/09, 
8/09, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, 10/10, 11/10, 12/10, 1/11, 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, 6/11, 7/11)
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Naši milí přátelé a kolegové,

s příchodem nového RAINBOW i nové KA-
RIÉRY si  všichni znovu uvědomujeme, jak ob-
rovskou příležitost nám tento obchod přináší. 
Je to zpátky 19 let, kdy jsme otevřeli svou první 
kancelář. Pustili jsme se do práce a mohu říct, 
že jsme nikdy nelitovali ani jediného dne, který 
jsme věnovali tomuto obchodu. Nejenže jsme si 
díky němu splnili i to, o čem jsme kdysi ani ne-
snili, ale získali jsme spoustu zkušeností a měli 
možnost poznat spoustu báječných lidí. Navští-
vili jsme nádherná místa po celém světě a  za-
žili i nádherný pocit vítězství v soutěži Crown 
Prince. 

Neumím si představit jinou práci, která by 
poskytla člověku tak veliký prostor pro sebere-
alizaci. Možná, že to ani tak nelze nazvat prací, 
je to spíš způsob života. Plánujeme si čas tak, 
jak potřebujeme. Jsme svobodní ve svém rozho-
dování, ale také jsme se museli naučit přijmout 
odpovědnost sami za sebe i za svou rodinu.

Nezáleží na tom, zda jsme tu 20 let nebo pár 
týdnů. Všichni jsme přišli do RAINBOW ze 
stejného důvodu. Potřebovali jsme vydělat pe-
níze. Ostatně neznám nikoho, kdo by nechtěl 
vydělávat víc než má. 

Určitě jste si po seznámení s novou kariérou 
řekli, jak jednoduše byste mohli svou � nanční 

situaci vylepšit. Ano, je to skutečně jednodu-
ché. Dejte lidem kolem sebe stejnou příležitost, 
jakou jste dostali vy. Ale je dobré si uvědomit, 
že na to, abyste ji mohli opravdu využít, musíte 
věnovat čas na přípravu. Musíte se sami naučit 
používat dobře všechny nástroje na získávání 
dobrých kvali� kovaných demo, naučit se před-
vedení RAINBOW i možnosti postupu v kari-
éře. Zkrátka proniknout do všech tajů tohoto 
obchodu. Teprve potom pocítíte, jak velkou 
změnu a  jak velké možnosti vám může tento 
obchod poskytnout. Je to jen na vás! 

Můžete si svůj život plánovat podle svých 
představ. Nemáte žádná omezení. Není nic, co 
vás může zastavit na cestě za svým snem, kromě 
vás samotných. Připravte se na to, že jediným 
„šéfem“ jste vy sami. Jaký bude, je jen na vás. 
Bohužel znám i  spoustu lidí, kteří sice příleži-
tost dostanou, ale nejsou ochotni nic obětovat. 
Raději se svých snů vzdají, než aby věnovali čas 
sami sobě a na novou práci se pořádně připra-
vili. 

Jestli chcete vydělávat opravdu velice zajíma-
vé peníze, ujistěte se, že všechno děláte, jak nej-
lépe dovedete. Jestli někde něco neuděláte, jak 
byste měli, uvědomte si, že jediný, koho ošidíte, 
jste vy sami. Buďte k sobě upřímní. A pokud si 

v něčem nevíte rady, nebo jste si nejistí, obrať-
te se na svého trenéra nebo distributora, určitě 
vám pomohou. Nic neodkládejte!!!  Pokud se 
úspěch nedostaví delší dobu, zbytečně ztrácíte 
víru. Nejen v  tento obchod, ale i  sami v  sebe. 
Naše mysl pak pracuje proti nám. Každý jsme 
se s tím setkali. 

Nepochybujte o  RAINBOW, ani nehledejte 
chyby v programu, který nám pomáhá. Pokud 
funguje ostatním, a  toho jsme přímým důka-
zem, bude i  pro vás ten správný. Leckdy stačí 
hodinka tréninku, a problém se vyřeší. URČITĚ 
TO STOJÍ ZA TO!!!

Už jste někdy vydělávali 100, 200, 300, 400 
a více tisíc korun za měsíc? Nebo chcete rovnou 
1.000.000,- Kč? Příležitost máte. Nepotřebujete 
žádné speciální vzdělání, žádné investice. Potře-
bujete víru sami v sebe, otevřenou mysl, poko-
ru, vůli a  chuť učit se něco nového. A  hlavně, 
odvahu poprat se s vlastní leností a odolat po-
kušení utéct při prvním neúspěchu. JDĚTE DO 
TOHO! Můžeme vám říct z vlastní zkušenosti, 
že to opravdu stojí za to!!!

Přejeme vám radost z  každého dne, mnoho 
úspěšných demo a nadšené Talent Scouty.

super satelitní distributor

únor 249 prodejů
březen 446 prodejů

duben 283 prodejů
květen 306 prodejů

červen 291 prodejů
červenec 293 prodejů

super satelitní distributorsuper satelitní distributor
SSD Ing. Iveta & Ing. Jiří Žižkovi

Praha, Tábor
(9/06, 10/06, 11/06, 12/06, 01/07, 2/07, 3/07, 4/07, 5/07, 6/07, 7/07, 8/07, 9/07, 10/07, 11/07, 12/07, 1/08, 2/08, 3/08, 4/08, 

5/08, 6/08, 7/08, 8/08, 9/08, 10/08, 11/08, 12/08, 1/09, 2/09, 3/09, 4/09, 5/09, 6/09, 7/09, 8/09, 9/09, 10/09, 11/09, 12/09, 1/10, 
2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, 10/10, 11/10, 12/10, 1/11, 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, 6/11, 7/11)

na setkání s vámi se těší
Jirka a Iveta Žižkovi
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1. Marcela Divišová & Petr Kuzma SSD Ing. Žižkovi - Praha 77 prodejů

2. Tomáš Tůmovec SSD Ing. Žižkovi - Praha 70 prodejů

3. Michal Majer SSD Ing. Žižkovi - Praha 69 prodejů

4. - 5. Libuše Stranková SD M. & V. Bečvářovi 64 prodejů

4. - 5. Emil Grundza RD M. & Ing. E. Orihelovi 64 prodejů

6. Eliška & Rostislav Čechovi SSD Ing. Žižkovi - Tábor 60 prodejů

7. - 8. Jiřina Wallachová SD M. & V. Bečvářovi 58 prodejů

7. - 8. Jana Šišková SD M. & V. Bečvářovi 58 prodejů

9. Ing. Miloslav Šrámek SSD Ing. Žižkovi - Tábor 57 prodejů

10. Jana Gáboríková SD M. & V. Bečvářovi 55 prodejů

1. MD** M. Hach & K. Suchá Tábor 37 600 b.

2. MD* Hana & Libor Nygrýnovi Tábor 34 300 b.

3. MD** D. Sikorová & D. Volšický Praha 33 800 b.

4. MD*  Jana Šišková Ústí nad Labem 32 400 b.

5. MD  Dana & Miroslav Špeťkovi Praha 31 900 b.

1. Martina & Ing. Emil Orihelovi Louny 35 300 b.

2. R. Nevím & L. M. Urbanová Poděbrady 33 600 b.

3. Ing. Aleš & Vladislav Medlínovi Hradec Králové 33 500 b.

4. Miroslav Sladký & Josef Novotný Plzeň - Lobzy 30 600 b.

5. Eva & Jindřich Němcovi Karlovy Vary 30 100 b.

1. SSD Ing. Iveta & Ing. Jiří Žižkovi Praha, Tábor 40 000 b.

1. SD Margita & Václav Bečvářovi Ústí nad Labem 40 000 b.

1. GSD* Eliška & Rostislav Čechovi Tábor 32 400 b.

2. GSD  Libuše Stranková Ústí nad Labem 31 000 b.

3. GSD* M. Barták & K. Hronová Ústí nad Labem 23 400 b.

4. GSD  Radek Bělka Tábor 22 750 b.

5. GSD  M. Divišová & P. Kuzma Praha 21 300 b.

Super Satelitní distributor 2011

ČESKÁ REPUBLIKA - ROČNÍ HODNOCENÍ 2011
průběžné výsledky říjen 2010 - červenec 2011

kategorie SALES CHAMPION 2011

kategorie
GROUP SALES DIRECTOR 2011, MARKETING DIRECTOR 2011, REGIONÁLNÍ DISTRIBUTOR 2011

Nejlepší obchodní zástupce, neboli obchodní zástupce s největším počtem osobních prodejů Rainbow
v období říjen 2010 - září 2011 získá pánský nebo dámský zlatý prsten.
Při opakovaném vítězství má obchodní zástupce možnost výběru libovolného šperku ve stejné hodnotě, jako je prsten CHAMPIONS.

Vítězem se rozumí nejlepší GSD/ MD/ RD, který se na základě bodového hodnocení v období říjen 2010 až září 2011 
umístí na 1. místě ve své kategorii. 

Při opakovaném vítězství ve stejné kategorii bude výherci na náramek 
doplněn diamant.

Pořadatelé si vyhrazují právo kdykoli bez udání důvodu zkrátit, 
přerušit nebo odvolat motivaci, změnit její pravidla či nahradit 
výhry výhrami obdobné hodnoty.

Vítěz kategorie GSD získá zlatý náramek v hodnotě 35.000,-Kč.
Vítězové v kategoriích MD a RD získají zlatý náramek v hodnotě 60.000,-Kč.

Group Sales Director 2011

Satelitní distributor 2011

Regionální distributor 2011

Sales Champion 2011

Marketing Director 2011

speciální motivace pro českou Rainbow organizaci
na období 1. října 2010 - 30. září 2011

ilustrační foto náramku pro GSD

ilustrační foto náramku pro MD/ RD
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Květen 2011

Únor 2011

Červen 2011

Březen 2011

Červenec 2011

Duben 2011

17 prodejů

12 prodejů

10 prodejů

10 prodejů

3 RC

RD Zlata Spoustová
Chomutov, SD M. & V. Bečvářovi

SSD Ing. Iveta & Ing. Jiří Žižkovi - Praha

SSD Ing. Iveta & Ing. Jiří Žižkovi - Tábor

= 107 titulů

= 10 titulů

2/11 – 101 RB
3/11 – 182 RB 

4/11 – 101 RB 
5/11 – 114 RB 

6/11 – 132 RB 
7/11 – 101 RB 

3/11 – 130 RB 7/11 – 101 RB 

RD Vasyl Lypchak
Roudnice n. L., SD M. & V. Bečvářovi

RD Roman Nevím
Poděbrady, SD M. & V. Bečvářovi

RD Tomáš Bečvář
Mladá Boleslav, SSD Ing. Žižkovi

únor 2011

březen 2011

březen 2011

květen 2011

24 DEMO - Part Time
z kanceláře SD Bečvářových: M. & A. Ježkovy, M. Macková & M. Buriánek,
K. Šišková, J. Wallachová
z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Praha: J. Hlávková, I. Němcová & R. Najvar
z kanceláře RD Lypchakových: Z. & Z. Javorkovi, H. Morkesová
z kanceláře RD R. Nevíma & L. M. Urbanové: J. Hasmanová
z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Tábor: J. Falada

48 DEMO - Full Time
z kanceláře RD R. Nevíma & L. M. Urbanové: J. Bulíř, E. & M. Kolářovi
z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Tábor: K. Chalupský
z kanceláře RD Vaněčkových: Ing. M. Nedoma

TS s 1. prodejem
z kanceláře RGD Z. Říčaře & J. Říčaře: J. Brejcha, M. Pavelka, I. Solovská
z kanceláře SD Bečvářových: M. Macková & M. Buriánek
z kanceláře RD R. Nevíma & L. M. Urbanové: J. Hasmanová
z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Praha: K. Hekerle, R. Šikling
z kanceláře RD Lypchakových: T. Štenbergová
z kanceláře Z. Bartáka & Z. Spoustové: S. & J. Chovancovi
z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Tábor: D. Balog

100+ osobních prodejů v kariéře
Grundza Emil RD M. & Ing. E. Orihelovi 500 prodejů
Němec Jindřich RD E. & J. Němcovi 450 prodejů
Tůmovi Kamila & Tomáš SSD Ing. Žižkovi - Praha 450 prodejů
Barták Zdeněk RD Z. Barták & Z. Spoustová 400 prodejů
Majer Michal SSD Ing. Žižkovi - Praha 400 prodejů
Hošek Martin SD M. & V. Bečvářovi 350 prodejů
Divišová M. & Kuzma P. SSD Ing. Žižkovi - Praha 350 prodejů
Stranková Libuše SD M. & V. Bečvářovi 150 prodejů
Bořková  Štěpánka RD E. & J. Němcovi 150 prodejů
Habich Milan ml. SSD Ing. Žižkovi - Tábor 150 prodejů
Ša� er Jiří SD M. & V. Bečvářovi 100 prodejů
Wallachová Jiřina SD M. & V. Bečvářovi 100 prodejů
Machovský Jiří RGD Z. Říčař & J. Říčař 100 prodejů
Zetek Jiří RD M. & Ing. E. Orihelovi 100 prodejů
Chalupský Karel SSD Ing. Žižkovi - Tábor 100 prodejů

24 DEMO - Part Time
z kanceláře RD R. Nevíma & L. M. Urbanové: J. Hasmanová, M. Lerichová
z kanceláře RGD Z. Říčaře & J. Říčaře: L. Olarová
z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Praha: R. Šikling

TS s 1. prodejem
z kanceláře RGD Z. Říčaře & J. Říčaře: L. Olarová, T. Valeš
z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Praha: J. Fajt, P. Červená
z kanceláře RD R. Nevíma & L. M. Urbanové: M. Lerichová

100+ osobních prodejů v kariéře
Barták Michal SD M. & V. Bečvářovi 250 prodejů
Soukup Petr, Ing. RD M. Sladký & J. Novotný 100 prodejů
Tůmovec Tomáš SSD Ing. Žižkovi - Praha 100 prodejů

24 DEMO - Part Time
z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Tábor: R. Antl, J. Vávrová, M. Čupr, R. 
Šindelář, T. Sládková
z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Praha: S. Beránková & L. Kaňka, I. Hanák, 
D. Hynková
z kanceláře SD Bečvářových: L. & R. Volencovi, M. & A. Ježkovy
z kanceláře RD Lypchakových: K. Kvasničková, H. Morkesová
z kanceláře RD Pařízkových: J. Trejbal, J. Skuba

48 DEMO - Full Time
z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Praha: K. Šícha, J. Wild, T. Tůmovec, 
M. Divišová & P. Kuzma, L. & M. Endtovi, T. Stejskal, V. Částek, 
Mgr. Z. Havlová, L. Tichý & J. Kosíková, Mgr. L. Černý, J. Winkelbauer, A. Tatka
z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Tábor: K. Chalupský, J. Hrnčíř, N. Štotová, 
F. Bejblík & J. Nováková, J. Rolník, T. Dvořák, R. Bělka, M. Horáček, J. Beránek, 
Ing. M. Šrámek, E. & R. Čechovi, L. Šeba
z kanceláře RGD Z. Říčaře & J. Říčaře: I. Klamtová, A. Feriová & V. Klempíř, 
B. Vincura
z kanceláře RD Vaněčkových: Mgr. J. Pleskač, Ing. M. Nedoma
z kanceláře RD Němcových:P. Elichar, M. Kostrej
z kanceláře RD R. Nevíma & L. M. Urbanová: E. & M. Kolářovi

TS s 1. prodejem
z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Praha: D. Vystyd & R. Tichá, Z. Kadaňková, 
J. Ondráček, K. Horová, M. Vondrys st.
z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Tábor: J. Liner, M. Barda, E. Prouzová, 
J. Tesař
z kanceláře RGD Z. Říčaře & J. Říčaře: A. Feriová & V. Klempíř, M. Vašata
z kanceláře Z. Bartáka & Z. Spoustové: J. Chovanec, J. Kříž
z kanceláře SD Bečvářových: K. Kotraba
z kanceláře RD Lypchakových: V. Nykyforuk
z kanceláře RD Orihelových: D. Grosman

100+ osobních prodejů v kariéře
Nevím Roman RD R. Nevím & L. M. Urbanová 550 prodejů
Pařízkovi Eva & František RD E. & F. Pařízkovi 550 prodejů
Lypchak Vasyl RD A. & V. Lypchakovi 400 prodejů
Novotná Jaroslava RD Ing. A. & V. Medlínovi 350 prodejů
Trejbal Jiří RD E. & F. Pařízkovi 300 prodejů
Štěpinová Vladěna RD M. & Ing. E. Orihelovi 200 prodejů
Šťástková Tanya SSD Ing. Žižkovi - Praha 200 prodejů

24 DEMO - Part Time
z kanceláře RGD Z. Říčaře & J. Říčaře: L. Olarová, B. Podolyak
z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Tábor: D. Balog
z kanceláře SD Bečvářových: K. Šišková
z kanceláře RD Lypchakových: P. Koukal

48 DEMO - Full Time
z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Tábor: L. Šeba, P. Devera, J. Hrnčíř
z kanceláře SD Bečvářových: J. Ša er
z kanceláře RD Vaněčkových: Ing. M. Nedoma

TS s 1. prodejem
z kanceláře RGD Z. Říčaře & J. Říčaře: P. Ondřejíčka, M. Novotná
z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Praha: B. Mandová, M. & F. Novákovi
z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Tábor: J. Kafura & H. Střelová
z kanceláře RD Němcových: T. Zifčáková & P. Maňurová
z kanceláře RD R. Nevíma & L. M. Urbanové: J. Přikrylová
z kanceláře RD Lypchakových: P. Koukal

100+ osobních prodejů v kariéře
Čechovi Eliška & Rostislav SSD Ing. Žižkovi - Tábor 400 prodejů
Klamtová Ivana RGD Z. Říčař & J. Říčař 100 prodejů

24 DEMO - Part Time
z kanceláře SD Bečvářových: M. Ježková, J. Wallachová, K. Kotraba
z kanceláře RD Lypchakových: Z. & Z. Javorkovi, H. Morkesová
z kanceláře RGD Z. Říčaře & J. Říčaře: K. Kasíková
z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Praha: J. Vosýnek
z kanceláře RD Z. Bartáka & Z. Spoustové: J. Kříž

48 DEMO - Full Time
z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Tábor: G. Ziopulos, K. Chalupský
z kanceláře SD Bečvářových: J. Ša er

TS s 1. prodejem
z kanceláře RGD Z. Říčaře & J. Říčaře: V. Vítek, L. Hablovičová, P. Novotný
z kanceláře RD Lypchakových: Z. Javorková, I. Kondelková
z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Tábor: J. Dvořáková, M. Medley
z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Praha: J. Meyer, Mgr. I. Zavřelová
z kanceláře RD R. Nevíma & L. M. Urbanové: R. Buňka
z kanceláře RD J. Sladkého & J. Novotného: J. Uhlíř
z kanceláře RD Škubicových: V. Mora
z kanceláře RD Vavrošových: E. & J. Sýkorovi

100+ osobních prodejů v kariéře
Bejblík F. & Nováková J. SSD Ing. Žižkovi - Tábor 800 prodejů
Mikulejský Milan SSD Ing. Žižkovi - Tábor 600 prodejů
Beránek Jaroslav SSD Ing. Žižkovi - Tábor 400 prodejů
Petr Miroslav RGD Z. Říčař & J. Říčař 250 prodejů

24 DEMO - Part Time
z kanceláře SD Bečvářových: E. Mráček, J. Wallachová, M. Ježková 
z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Tábor: E. Prouzová, J. Vávrová
z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Praha: J. Hlávková
z kanceláře RD Lypchakových: D. Brožková

48 DEMO - Full Time
z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Tábor: P. Devera
z kanceláře RD Němcových: P. Elichar

TS s 1. prodejem
z kanceláře SD Bečvářových: L. Danišková, N. Horká, J. Janků, V. Jedlička, 
L. & R. Volencovi
z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Praha: V. Vích, P. Holubovský, S. Beránková 
& L. Kaňka
z kanceláře RD Lypchakových: K. Kvasničková, H. Morkesová
z kanceláře R. Nevíma & L. M. Urbanové: J. Bulíř, R. Demel, K. Horká
z kanceláře RD Pařízkových: L. Brabencová
z kanceláře RD Vaněčkových: P. Schuster
z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Tábor: R. Antl

100+ osobních prodejů v kariéře
Kučera Petr SSD Ing. Žižkovi - Praha 750 prodejů
Valeš Miroslav RD E. & J. Němcovi 200 prodejů
Ťujík Břetislav SSD Ing. Žižkovi - Praha 200 prodejů
Zetek Jiří RD M. & Ing. E. Orihelovi 100 prodejů
Mikulejský Aleš SSD Ing. Žižkovi - Tábor 100 prodejů

ÚSPĚCHY
Regionálních

distributorů

100 Under One Roof
100 prodejů „pod jednou střechou“

• Karel ŠÍCHA (SSD Ing. Žižkovi – Praha)
získává za svůj 3. prodej Rainbow v období motivace „volné Rainbow“.

• Dana GREGOROVÁ (RD Pařízkovi)
získává za svůj 2. prodej Rainbow v období motivace „volné Rainbow“.

• Jitka ŠÍCHOVÁ (SSD Ing. Žižkovi – Praha)
získává za svůj 1. prodej Rainbow v období motivace „volné Rainbow“.

• Ing. Petr SOUKUP (RD Sladký & Novotný)
dosáhl jako první šesti osobních prodejů v období motivace a získává „volné Rainbow“.

• Michal MAJER (SSD Ing. Žižkovi – Praha)
dosáhl jako první sedmi osobních prodejů v období motivace a získává „volné Rainbow“.

• Tomáš TŮMOVEC (SSD Ing. Žižkovi – Praha)
dosáhl jako první osmi osobních prodejů v období motivace a získává „volné Rainbow“.

• Martin JAREŠ (SSD Ing. Žižkovi – Praha)
dosáhl jako první devíti osobních prodejů v období motivace a získává „volné Rainbow“.

• Petr DEVERA (SSD Ing. Žižkovi – Tábor)
dosáhl jako první deseti osobních prodejů v období motivace a získává „volné Rainbow“.

VÝHERCI motivace vyhlášené Celosvětovým prodejním 
prezidentem společnosti Rexair LLC MOMIREM POPOVICEM 

během oslav 20. výročí RAINBOW v České republice

období motivace 17. 6. – 31. 7. 2011

15
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PACESETTER MÍTINK
SPOLEČNOSTI REXAIR LLC

Ritz-Carlton Grande Lakes
Orlando, Florida, 15. – 18. dubna 2011

Dubnový Pacesetter mítink spo-
lečnosti Rexair se konal v  zá-

bavném Orlandu na Floridě. Účastníci 
přijeli do hotelu Ritz-Carlton Grande 
Lakes pár dní před začátkem celosvě-
tové konference Illuminate, aby si užili 
nejen volných chvil na sluníčku, ale 
i volitelné aktivity a mítink s Chairma-
nem. 

Českou republiku zastupovali RGD 
Zdeněk a Dana Říčařovi, RGD Jan Říčař 
a Sandra Onderčaninová, SSD Ing. Jiří 
Žižka s dcerou Veronikou, SD manželé 
Bečvářovi a klíčové osoby RD manželé
Němcovi a MD** Martin Hach s Kris-
týnou Suchou.

O� ciální program začal večerní uví-
tací recepcí, kde se všichni Pacesetters 
pozdravili a spolu strávili příjemné chví-
le povídáním. Druhý den se konal do-
polední mítink s Charimanem Paulem 
Vidovichem, po kterém měli hosté mí-
tinku volno pro mnoho volitelných ak-
tivit. Večer se opět sešli, aby společně 
shlédli show Cirque. Následující dva 
dny byly plné zábavy v parcích Disney 
World a  také odpočinku v  lázních ho-
telu. 

V pondělí 18. dubna již Pacesetters 
vyhlíželi členy svých organizací, kteří 
přiletěli ze svých domovských destinací, 
aby se společně zúčastnili celosvětové 
konference Illuminate, od které očeká-
vali velké překvapení a mnoho novinek.

-MS-
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Duben s  tím jeho aprílovým počasím je 
nejlepší trávit někde v  teple, někde na 

sluníčku, někde, kde je stálé počasí. Třeba na 
Floridě. Počasí samozřejmě nebyl hlavní důvod, 
proč jsme se trmáceli za velkou louži. Tím dů-
vodem byla mezinárodní konference Rainbow, 
která se konala od 18. - 21. dubna 2011 v  Or-
landu na Floridě. A do Orlanda, turisticky nej  -
navštěvovanějšího místa na světě, jsme se fakt 
taky dost těšili.

Přistáváme v  Orlandu, přijíždíme k  hotelu 
a  poprvé, ale zdaleka ne naposledy nám padá 
brada. Hotelový komplex Ritz-Carlton & JW 
Marriott nám svou rozlehlostí a  luxusem vyrá-
ží dech. Z okna vidíme na hotelový vodní svět 
s  línou řekou, vodopády a  několika vířivkami, 
zasazený do tropické vegetace. Ideální místo pro 
relaxaci. A za další vodní plochou je golfové hři-
ště, klubovna, odpaliště, greeny..., no nádhera.

Máme před sebou tři volné dny, tak vyrážíme 
do města. Český taxikář nás odváží do nákupní-
ho centra. Zoufalé bloudění mezi nepřeberným 
množstvím různých obchodů nám pánům snad 
ani nemusím popisovat. Proto odpoledne potě-
ší lenošení ve vodním světě při třiceti stupních, 
i krátká procházka místní čtvrtí. A večer vyrá-
žíme do starého města. Až na místě zjišťujeme, 
že se vlastně jedná o lunapark. (Američani fakt 
nevědí co všechno nazvat starým městem). Ale 
zrovna dnes je tu sraz starých aut. Amerik. Z pa-
desátých, šedesátých let. A je jich tu snad stovka. 
Další spadlá brada.

V  neděli jsme s  Martinem Hachem byli na 
golfu. V dubnu. Na Floridě. Dobrá hra na skvě-
lém hřišti. Ostatní využili čas k návštěvě Kenne-
dyho vesmírného střediska na mysu Canaveral. 

Pondělí jsme vyhradili pro návštěvu zábavního 
parku Universal Studios. Letos otevřená část 
představující svět Harryho Pottera nás ohro-
mila svou dokonalou iluzí kouzelnického světa. 
Navštívili jsme Bradavice, Prasinky, ochutnali 
máslový ležák, použili soví poštu. Největším zá-
žitkem byl let na koštěti s Harrym, dokonalá ilu-
ze, při které na nás prskali pavouci, draci chrlili 
oheň, vyhýbali jsme se potloukům, prchali před 
Voldemortem.

Uvítací recepcí začíná mezinárodní kon-
ference RAINBOW. Asi tisíc hostů na ploše 
uprostřed vodního světa. Čtyřicet Čechů v jed-
notných tričkách budí pozornost. Jen o  něco 
větší zájem je o Portugalce. Je jich asi čtyřikrát 
víc. Všude je cítit napětí, co nám přinese další 
den. Vždyť je 75. výročí založení společnosti 
REXAIR, přijeli jsme si pro novinky. A  zatím 
nic, ani z prezidenta společnosti nic nedostane-
me. Jen se s  námi fotí a  prý máme vydržet do 
zítra.

A  je to TADY. Po krátkém přivítání začí-
ná multimediální projekce. Tušíme, co přijde. 
Uprostřed pódia konferenčního sálu se roze-
stupuje obří obrazovka. Stojíme, zadržujeme 
dech. KONEČNĚ. Nové RAINBOW je tady. 
Další projekce a vidíme nový elektrický kartáč. 
Zjišťujeme, že funguje nejen na koberce, ale i na 
hladké plochy. Nikde už nejsou žádné kabely. 
Vše do sebe fantasticky zapadá. Vidíme úplně 
nový styl v  připojování příslušenství. PROČ 
jsme to neměli už dřív? Mysleli jsme si, že už ne-
jde nic vylepšit. Nové vůně. Luxusní sada. Nové 
saponáty. Sedíme a z novinek se nám točí hla-
va. Po obědě se otevírá boční sál a  tam na nás 
čeká asi třicet nových Rainboušků. Všechno si 

chceme zkusit. Do nádoby kapu vůni manda-
rinky s růžovým dřevem. Jednoduchý klik-klak 
systém na vyměňování příslušenství. To je TAK 
JED NODUCHÉ. Vracíme se do sálu. Čeká nás 
další vrchol. Mezi deseti prezentacemi, které na 
dvoudenní konferenci měly špičky světového 
Rainbow obchodu, slyšíme znít i  češtinu. Ing. 
Jiří Žižka za pomoci Jana Říčaře prezentuje zno-
vu světu svou kariéru. Dozvídáme se, že pomocí 
naší kariéry budují byznys v dalších 16 částech 
světa, přebírají ji i  v  Americe. Jirka s  Honzou 
mají velkou odezvu, bouřlivý aplaus. Je to po-
hlazení po naší české duši.

Může snad další den přijít ještě nějaké pře-
kvapení? Něco navíc? Další projekce, znovu se 
rozestupuje obrazovka. Představují nám za-
řízení, které tu ještě nebylo. Vždyť ve spoustě 
domácností mají hladké plochy. RAINJET. Už 
nebudeme prát jenom koberce, ale velice snad-
no a účinně mýt podlahy. Znovu si vše po obědě 
zkoušíme. Ať už to máme co nejdřív doma. Já to 
prostě CHCI. A další pecka. Na pódium přichází 
zástupce nezávislých zdravotnických organizací 
z USA a z Irska a předává společnosti  REXAIR  
CERTIFIKÁT, že Rainbow je vhodným zdra-
votním a  úklidovým systémem pro astmatiky 
a alergiky. 

Musím si všechny informace utřídit, mám 
hlavu jak pátrací balón. Takovou konferenci 
jsem ještě nezažil. Slavnostní večer si užíváme 
v  proudu zábavy a  her. Ale stejně stále mluví-
me o novinkách, o Rainbow, o RainJetu, o cer-
ti� kátech. Těšíme se domů. A těšíme se na nové 
R ainbow. TO PROSTĚ MUSÍTE VIDĚT, VY-
ZKOUŠET A  POUŽÍVAT. A  PŘÍŠTĚ LETĚT 
S NÁMI!

CELOSVĚTOVÁ KONFERENCE SPOLEČNOSTI REXAIR LLC
Ritz-Carlton & JW Marriott Grande Lakes, Orlando, Florida, 18. – 21. dubna 2011

Honza Výšek
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Co to tedy je ono astma? 
Sám název pochází ze starověkého Řecka a znamená 
nedostatek vzduchu, dušnost. O této nemoci ale nalé-
záme první zmínky i v dochovaném písemnictví staré 
Číny, nepochybně se vyskytovala již dávno i v  jiných 
kulturních a  historických prostředích. Pojem astma 
byl převzat i do moderních jazyků a i odborný termín, 
určující jeho souvislost s  průduškami (bronchy), zní 
asthma bronchiale. Česky používáme nejčastěji pojem 
průduškové astma.
Jak již uváděli staří Řekové, astma se projevuje ponej-
více dechovými potížemi, které jsou charakteristické 
hlavně zúžením průdušek (dýchacích cest). Toto zúže-
ní může mít různou intenzitu i různý časový průběh. 
U většiny pacientů není trvalé, ale může opět ustou-
pit, a to buď postupně samo, nebo rychleji po podání 
léků, které uvolní stah svalu ve stěně průdušky a opět 
obnoví její plnou průchodnost. Zúžení průdušek zvy-
šuje jejich odpor a  nemocný jej cítí jako 
významnou překážku při nádechu 
i  výdechu. Neschopnost plného 
nádechu a výdechu vede k po-
citu dušnosti a postupně, při 
opravdu závažném stavu, 
i  ke skutečnému nedo-
statku kyslíku a  dušení. 
Těžký stav dušnosti, 
kterému říkáme ast-
matický záchvat, může 
nemocného dovést až 
na jednotku intenzivní 
péče, někdy i  s  potře-
bou přístrojové podpory 
dýchání. Nejtěžší průběh 
a  neléčený záchvat mohou 
vést až ke smrti zadušením. 

Jaké jsou příčiny astmatu?
Příčiny astmatu se pokoušeli odhalit již 
naši dávní předkové. Obviňovány byly nejrůznější 
mechanizmy tak, jak to odpovídalo dobovým medi-
cínským (ale často i � lozo� ckým) poznatkům. Zajíma-
vé z dnešního pohledu ale je, že již v dávných dobách 
bylo astma často dáváno do souvislosti s prostředím. 
Bylo totiž již tehdy patrné, že někteří nemocní zarea-
govali dechovými potížemi v konkrétním místě nebo 
za určité situace. Teprve později bylo potvrzeno, že 
astma často souvisí s  alergií, tedy s  přecitlivělostí na 
různé podněty z okolního prostředí. 
Dnes již není pochyby o tom, že astma je zvláštní dis-
pozicí dýchacích cest reagovat nadměrně na různé lát-
ky z prostředí, v němž nemocný žije. Největší roli sku-
tečně hraje alergie, která způsobuje u citlivého jedince 
bouřlivou reakci imunitního systému s  rozvojem zá-
nětu coby obranné reakce na látky (alergeny), na které 
člověk bez této přecitlivělosti prakticky vůbec nerea-
guje. Alergeny jsou obvykle látky bílkovinné povahy, 
které se mohou objevovat prakticky kdekoliv. Známé 
jsou alergeny pylových zrn, často se mluví i o alerge-
nech roztočů nebo domácích zvířat.
Alergie sama je dnes nesmírně rozšířenou nemocí. 
V  řadě epidemiologických studií se v  současné době 
uvádí výskyt alergie mezi běžnou populací mezi 
30 a 40 %. Velmi častými příznaky alergie jsou aler-
gická rýma a  alergický zánět spojivek, alergie může 
ale postihnout i kůži (alergický ekzém), trávicí ústrojí 
(potravinová alergie) nebo právě průdušky. Zatímco 
alergická rýma i alergický ekzém mohou být nesmírně 
obtěžující, mohou vést k celkové nepohodě nemocné-
ho, únavě, nevyspání, snížení výkonnosti či omezení 

pracovní schopnosti, astma navíc skutečně může 
svého nositele zahubit. Oproti ostatním uve-

deným nemocem má totiž vedle alergického 
zánětu ještě jednu důležitou vlastnost, a to 

právě schopnost působit opakované stahy průdušek 
a omezení jejich průsvitu. Této vlastnosti říkáme prů-
dušková hyperreaktivita. 

Jak je astma časté?
Astma dnes postihuje významnou část populace. Ve 
většině dobře provedených studií jeho výskytu se uvá-
dí jeho nález někde mezi 5 a 10 % lidí, u dětí jeho vý-
skyt již významně přesáhl 10 %. Znamená to, že např. 
v každé dětské školní třídě o 30 žácích by v průměru 
měly být nejméně tři děti s nějakou formou průduško-
vého astmatu. V České republice předpokládáme nyní 
asi 800 000 nemocných, z  nichž ale jen asi 2/3 jsou 
v péči lékaře a skutečně pro astma léčeny. Úmrtnost na 
astma je u nás v současné době velmi nízká. U dětí již 
po nějakou dobu úmrtí na astma na rozdíl od mnoha 
okolních zemí zaznamenáno nebylo. Bohužel ale stále 
ročně umírá v souvislosti s astmatem asi 90 dospělých. 

Většina těchto úmrtí je spojena s nedostatečnou léč-
bou nebo zanedbáváním základních pravi-

del péče o astma. 
Největší nárůst výskytu astmatu byl 

celosvětově zaznamenán v  po-
sledních asi 30 letech 20. stole-

tí. Uvádělo se dokonce zdvoj-
násobení výskytu za jednu 
dekádu. 

Proč je astmatu tolik?
Příčiny nárůstu výskytu 
astmatu byly velmi po-

drobně zkoumány a  dosud 
není vše zcela jednoznačně 

vyřešeno. Co je ale jasné, jsou 
souvislosti výskytu astmatu 

a  alergie se vzestupem civilizace, 
zvýšením kvality bydlení a zlepše-

ním zdravotní péče. Ukazuje 
se, že velkou roli zřejmě hraje 

i to, že se dnes v civilizovaných ze-
mích méně potkáváme s infekč-
ními nemocemi, mnohým 
z  nich se umíme účinně 
bránit antibiotiky a  očko-
váním. Jako by se lidský 
imunitní systém, po 
mnohá staletí zvyklý bo-
jovat s  různými infekč-
ními nemocemi, nyní 
pokoušel najít náhrad-
ní cíl. Tím cílem jsou 
tedy zřejmě již zmíněné 
alergeny, proti kterým se 
imunitní reakce zaměřu-
je a  vytváří si „náhradního 
nepřítele“. Samozřejmě, že by 
nebylo řešením zbavit se všech 
výhod současné civilizace a  zrušit 
vymoženosti současné zdravotní léče. Je 
třeba si uvědomit, že v minulosti infekční ne-
moci působily významnou dětskou úmrtnost a i mezi 
dospělými často likvidovaly celé velké skupiny. Je tedy 
třeba se s alergiemi naučit žít, naučit se jim co nejlé-
pe předcházet a  účinně je léčit. Jiné řešení současná 
medicína zatím neznám neboť zcela „vypnout“ onu 
nenormální reakci imunitního systému alergického 
člověka zatím nikdo neumí. 
Dnes víme, že významnou roli při vzniku alergie a ast-
matu hraje dědičnost. Rodiče, kteří jsou oba sami aler-
giky, mají až 70% pravděpodobnost, že jejich děti bu-
dou také mít nějakou z forem alergie, nikoliv ale nutně 
stejnou formu, jakou mají sami rodiče. K této dědičné 
dispozici pak přistupují již zmíněné vlivy, které určují, 
jak se u konkrétního jedince bude alergie nebo astma 

vyvíjet. Záleží na prostředí, v němž dítě vyrůstá, délce 
kojení, prodělaných infekčních onemocněních, pro-
dělané léčbě antibiotiky, pobytu v kolektivu ostatních 
dětí a na celé řadě dalších vlivů. Výsledná forma aler-
gického onemocnění je proto u každého jedince jiná, 
podle toho, jak se jednotlivé vlivy namíchají. 

Jak astma souvisí s prostředím kolem nás?
Hodně pozornosti bylo v  souvislosti s  astmatem vě-
nováno právě prostředí. Nejrůznějším teoriím o vlivu 
průmyslového znečištění ovzduší na rozvoj alergie 
a  astmatu udělala čáru přes rozpočet velká německá 
studie ze začátku 90. let 20. století, která se zaměřila na 
porovnání výskytu alergie a astmatu ve dvou velkých 
aglomeracích – Lipsku a  Mnichově. Proti původní 
hypotéze, že v oblasti průmyslově velmi znečištěného 
Lipska bude velké množství dětí s alergií a astmatem se 
ukázalo, že podstatně více alergie bylo v „čistém“ Mni-
chově. To bylo vyhodnoceno jako významný doklad 
toho, že průmyslové znečištění se podílí spíše na opa-
kovaných infekcích dýchacích cest, zatímco při rozvoji 
alergie a astmatu hraje o hodně větší roli vnitřní pro-
středí domácností. V nich se objevují především aler-
geny roztočů a domácích zvířátek, které se významnou 
částí podílejí na vzniku alergické přecitlivělosti. Hygi-
ena domácího prostředí se tak stala jednou z hlavních 
součástí doporučených postupů v péči o astma. 
Alergeny roztočů (roztoč domácího prachu – derma-
tophagoides pteronyssinus) jsou hlavní součástí běž-
ného prachu v domácnosti. Nejvíce roztočů můžeme 
najít v  lůžkovinách, ovšem prostředím, kde je rozto-
čům nejlépe, jsou matrace v postelích. K dispozici jsou 
dnes velmi kvalitní krycí povlaky matrací, nicméně 
zcela zásadním opatřením je i trvalé snižování množ-

ství alergenů kvalitním úklidem. Důle-
žitými alergeny jsou také alergeny 

domácích zvířat, především 
kočky, psa, hlodavců. Ob-

zvláště alergen kočky 
domácí je nesmírně 

agresivní a  hlavně 
velmi dlouho pře-
trvává v prostředí. 
I  po odstranění 
zvířete z bytu lze 
ještě asi po dobu 
šesti měsíců na-
měřit v  bytě vý-
znamné množ-

ství kočičího 
alergenu. U  aler-

gicky disponova-
ných jedinců proto 

chování domácích maz-
líčků nelze doporučit. 

Důležitou roli při vzniku ast-
matu a při spuštění astmatického 

záchvatu hrají také virové infekce dý-
chacích cest. Virové infekce především zvyšují citlivost 
dýchacích cest k alergenům a dále podněcují zánětli-
vou reakci v průduškové stěně.
Významným rizikovým faktorem pro zhoršení ast-
matu je kouření. Aktivní i pasivní kouření intenzivně 
poškozuje sliznici dýchacích cest, provokuje a udržuje 
zánětlivou reakci a dokonce snižuje citlivost k podáva-
ným protiastmatickým lékům. 

Jak se astma pozná?
Podezření na astma obvykle vzniká při přítomnosti ty-
pických příznaků, jakými jsou pískavé či sípavé dýchá-
ní, obtížný nádech a výdech a obvykle i kašel. Suchý 
dráždivý kašel může být i jediným příznakem astmatu. 

Průduškové astma – nemoc civilizace a pokroku?
Astma je pojem, který nepochybně není nikomu zcela neznámý. Čas od času se o něm hovoří a píše v médiích, mnozí z nás se s touto nemocí 
setkali u svých známých nebo příbuzných, někteří jsou, bohužel, sami nositeli této nemoci. Přes tuto širokou možnost se o astmatu něco 
dovědět je mezi lidmi stále o astmatu informací nedostatek a často jsou o něm šířeny různé mýty a nepravdy.
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Prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc.
ředitel České iniciativy pro astma o.p.s.
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Nápadné může být, pokud příznaky vznikají jako reak-
ce na kontakt se známými provokačními faktory (např. 
při návštěvě bytu, kde je kočka) nebo po tělesné zátěži. 
Při podezření na astma je třeba vyhledat lékaře a po-
žádat o  podrobnější vyšetření. Jeho součástí by mělo 
být zhodnocení typu a  frekvence příznaků, vyšetření 
alergické přecitlivělosti a  také vyšetření spirometric-
ké, čili objektivní změření funkce plic, včetně změření 
průchodnosti průdušek. 

Jaké jsou hlavní principy léčby a  komplexní péče o  ne-
mocné s astmatem?
Léčba astmatu je vždy dlouhodobá, často celoživotní 
a proto je základem vždy co nejlepší spolupráce mezi 
zdravotníky a  pacientem. Nemocný astmatem musí 
své nemoci dostatečně rozumět, aby pochopil potře-
bu dlouhodobé péče, nutnost péče o  své prostředí 
a principy léčení účinnými protiastmatickými léky. Ty 
se dnes dělí na léky preventivní a úlevové. Preventiv-
ní léky mají za úkol tlumit výše zmíněnou zánětlivou 
reakci v  průduškách a  tak snižovat riziko akutních 
potíží nebo záchvatů. Používají se velmi moderní 
a bezpečné léky s vysokým protizánětlivým účinkem, 
které jsou odvozeny od protizánětlivých hormonů 
(kortikosteroidů), které si každý člověk vyrábí ve svých 
nadledvinách. V léčbě astmatu se používají tyto látky 
v  inhalační formě, což dále posiluje jejich účinnost 
v  průduškách a  zvyšuje jejich bezpečnost. Používají 
se i  protizánětlivé léky neobsahující kortikosteroidy, 
jejich účinek je ale obvykle nižší. Mezi úlevové léky se 
řadí léky, které dokáží uvolnit stažené průdušky, pokud 
už taková situace nastane. Používají se rovněž inhalač-
ně, ale jen při potížích, tedy nikoliv pravidelně jako 
léky protizánětlivé. Úlevový lék by měl každý astmatik 
nosit sebou pro případ náhle vzniklých potíží.

Cílem léčení astmatu je uvedení nemoci pod kontrolu, 
tj. dosažení stavu, kdy nemocní nemají žádné potíže, 
jsou schopni obvyklé tělesné i pracovní zátěže a nejsou 
ve svém životě astmatem nijak významně omezováni. 
Dobře léčení astmatici jsou schopni i aktivního sportu, 
dokonce i ve vrcholové podobě.

Doporučené postupy a koordinace péče.
Moderní vědecká poznání, která odhalila souvislost 
astmatu s  alergickým zánětem v  dýchacích cestách, 
vedla v  roce 1995 k  ustavení celosvětové iniciativy, 
která publikovala pod záštitou Světové zdravotnické 
organizace (WHO) dokument Globální strategie péče 
o  astma a  jeho prevence. Tento dokument byl od té 
doby téměř každoročně aktualizován a  stal se hlav-
ním doporučeným postupem pro péči o nemocné ast-
matem v celém světě. V České republice byla vzápětí 
ustavena nezisková organizace Česká iniciativa pro 
astma (ČIPA), obecně prospěšná společnost, která již 
v  březnu 1996 publikovala český ekvivalent Globální 
strategie, adaptovaný pro místní podmínky a zákonné 
prostředí. Od té doby publikovala ČIPA několik ak-
tualizací i  celou řadu dalších vzdělávacích materiálů, 
které jsou zaměřeny jak na pacienty, tak na zdravotní-
ky. Proběhlo mnoho kurzů pro praktické lékaře, orga-
nizují se celostátní i  regionální aktivity pro nemocné 
alergií a  astmatem. Informace jsou publikovány i  na 
webových stránkách www.cipa.cz, kde je provozována 
i informační linka pro pacienty. ČIPA od svého počát-
ku aktivně spolupracuje s významnými farmaceutický-
mi i dalšími společnostmi, které se aktivně podílejí na 
zlepšování péče o  nemocné a  uplatnění nejnovějších 
odborných poznatků do praxe. Hlavním nosným pro-
gramem ČIPA v  současné době je série vzdělávacích 
kurzů pro pedagogy předškolních i školních zařízení, 
kteří tak získávají více informací o  tom, jak mohou 

astma u  svých žáků odhalit, i  o  tom, jak se zachovat 
v případě akutního astmatického záchvatu nebo akut-
ní alergické reakce u  svěřeného dítěte. Významnou 
součástí vzdělávání jsou i  informace o významu péče 
o prostředí, v němž dítě s astmatem pobývá a v němž 
se pohybuje.

Co závěrem a co do budoucna?
Z  uvedených informací je patrné, že současná péče 
o  astma vyplývá z  nejmodernějších lékařských po-
znatků. Důsledné uplatnění principů komplexní péče, 
úpravy prostředí a péče o něj, soustavné užívání přede-
psaných preventivních léků a včasné řešení případných 
potíží umožňuje nemocným astmatem vést v naprosté 
většině prakticky zcela normální život s plnou pracovní 
schopností, ale i s možností tělesných aktivit a sportu. 
Zavedení moderních postupů péče vedlo k  význam-
nému snížení výskytu akutních stavů, razantnímu 
poklesu úmrtí na astma a celkovému zlepšení kvality 
života nemocných. Podmínkou, aby nemocní z  těch-
to nových poznatků skutečně pro� tovali, je jejich po-
chopení nemoci a  přijetí principů dlouhodobé péče. 
Nemocní, kteří nejsou správně diagnostikováni, kteří 
nemoc neberou vážně a nedodržují doporučené léčeb-
né postupy, jsou nadále ohroženi těžkým průběhem 
a akutními stavy s rizikem úmrtí. 
V současné době se ukazuje, že astma není zcela jed-
notnou nemocí, ale že právě jeho rozdílnost u jednot-
livých nemocných bude potřebovat více individualizo-
vané postupy. Je tak možné, že se v budoucnu dočkáme 
léčebných postupů šitých na míru pro konkrétní pa-
cienty. 
Základní principy, tj. především péče o prostředí a po-
třeba dlouhodobé komplexní péče zůstanou nepo-
chybně stejné.

Prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc.

Meets 
ASP:03:03
Standard for 
Vacuum Cleaners

POMÁHÁ
Z každého prodaného Rainbow

přispíváme společnosti ČIPA na boj
proti astmatu a alergii.

www.cipa.cz

Nezávislé laboratoře testovaly Rainbow 
a je vědecky prokázáno, že

  Rainbow zbaví koberce velkého množství alergenů.

  Tyto odstraněné alergeny nemohou nikam utéci. 
Zůstávají v nádobě s vodou.

  Rainbow je při odstraňování alergenů stále 
stejně účinné, pokud je nádoba
s vodou správně naplněna.

  Při vyprazdňování nádoby s vodou 
nejste nadměrně vystaveni 
alergenům.
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Group LeaderGroup LeaderGroup LeaderGroup Leader
podmínky:

výhody:

- do konce prvního kalendářního měsíce

dvojnásobné desetinky volného Rainbow, nepotvrzuje

Team Leader
podmínky:

výhody:

20 prodejů ve skupině v kalendářním měsíci, 3 TS**

15 prodejů ve skupině v kalendářním měsíci, 3 TS**

- částečný úvazek, 

ZÁKLADNÍ PROVIZE*

ZÁKLADNÍ PROVIZE*

MAXIMÁLNÍ PROVIZE*
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ZÁKLADNÍ PROVIZE* + BONUSY

Master Satellite
Distributor

Super Satellite Distributor

Area Distributor

Candidate Distributor

Satellite Distributor

doporučení distributora 
vlastní kancelář, vzdálenost min. 50 km

podmínky:
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20 prodejů ve třech po sobě jdoucích kalendářních měsících

podmínky:

250 prodejů v šesti po sobě jdoucích kalendářních měsících

75 prodejů v šesti po sobě jdoucích kalendářních měsících

600 prodejů v šesti po sobě
jdoucích kalendářních měsících

podmínky:

podmínky:

Executive Manager

Junior Manager

Adept Manager

Senior Manager

podmínky:
výhody:

25 prodejů ve skupině ve 3 po sobě jdoucích  měsících, 3 TS**

2.500,-Kč z každého prodeje ve skupině
+ desetinky z prodejů přímých TS, nepotvrzuje

+ desetinky z prodejů přímých TS, nepotvrzuje

+ desetinky z prodejů přímých TS, nepotvrzuje

+ desetinky z prodejů přímých TS, nepotvrzuje

podmínky:
výhody:

35 prodejů ve skupině ve 3 po sobě jdoucích kalendářních měsících, 3 TS**
3.000,-Kč z každého prodeje ve skupině

podmínky:
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50 prodejů ve skupině ve 3 po sobě jdoucích měsících, 3 TS**

3.500,-Kč z každého prodeje ve skupině

podmínky:
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75 prodejů ve skupině ve 3 po sobě jdoucích měsících, 3 TS**
4.000,-Kč z každého prodeje ve skupině

Star Manager

+ desetinky z prodejů TS, nepotvrzuje

podmínky:

výhody:

100 prodejů ve skupině ve 3 po sobě
jdoucích kalendářních měsících, 3 TS**

4.500,-Kč z prodeje ve skupině

Recruit

Part-Timer

- hlavní úvazek, 

∙ 1 až 3 prodeje za měsíc = ZÁKLADNÍ PROVIZE* ∙ 4 až 7 prodejů za měsíc = ZÁKLADNÍ PROVIZE* + 2.000,-Kč ∙
∙ 8 a více prodejů za měsíc = ZÁKLADNÍ PROVIZE* + 3.000,-Kč ∙

Full-Timer

na variantě prodaného Rainbow a rovněž popsána v manuálu kariéry.

** TS = Talent Scout = přímý spolupracovník, který má v kalendářním měsíci minimálně 1 prodej.

* Podrobné vysvětlení jednotlivých pozic najdete v manuálu kariéry. Výše provize je závislá
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recruiting star

za každý prodej PŘÍMÉHO spolupracovníka získává OZ desetinku VOLNÉHO RAINBOW
získané desetinky musí být potvrzeny 2 vlastními prodeji v každém měsíci
(v případě pouze jednoho prodeje bude za každou desetinku vyplaceno 1.000,-Kč)

po dosažení 10 desetinek obdrží OZ za první prodej v následujícím měsíci

provizi ve výši 50.000,-Kč bez DPH

JEDNO VOLNÉ RAINBOW + 0,4 RB do dalšího měsíce

2 prodeje1. měsíc ...
2. měsíc ...

1 prodej 3 prodeje 0,6 RB
0,8 RB

1,4 RB

3 prodeje
+
+

+
+

=
=4 prodeje 1 prodej

2 prodeje

Tento odznak získává od společnosti Rexair LLC každý OZ, který přivede
v kalendářnímměsíci minimálně 3 nováčky a ti předvedou své
první demo. Počet kamenů vyjadřuje, kolikrát se OZ
nominoval na tento post.

gold demo

48 demo
za měsíc Full-Time

ZLATÁ LAMPA
při splnění podmínky

24 demo
za měsíc Part-Time

24
za měsíc P

high sales
počet kamenů na odznaku vyjadřuje počet měsíců,
ve kterých OZ dosáhl daného počtu prodejů

10 prodejů
za měsíc

15 prodejů
za měsíc

20 prodejů
za měsíc

25 prodejů za měsíc
SALES STAR

prsten celosvětového prodejního šampióna
WORLDWIDE SALES CHAMP

career pins

745434145

Recruit

Dealer

první osobní prodej

každý kámen na odznaku
symbolizuje 100 osobních
prodejů v kariéře

100+ osobních prodejů
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Před dvaceti lety poprvé přivezl RGD Zde-
něk Říčař přístroj Rainbow do České re-

publiky a  od té doby vybudoval spolu se svými 
distributory silnou prodejní síť. 

V pátek 17. června 2011 se do pražského Top 
Hotelu sjelo na 600 obchodních zástupců a dis-
tributorů, aby spolu oslavili toto výročí a odstar-
tovali novou éru Rainbow obchodu v  České re-
publice.

Prodejní prezident společnosti Rexair Momir 
Popovic se svou ženou Lidiyí s námi přijeli strávit 
příjemné chvíle a k nim se přidali i mezinárodní 
hosté ISC Frank Scott, RGD Christoph Szaraniec 
z Rakouska, RGD Alexandra & Özkan Ögretmen 
z Německa, RGD Alan & Nikolina Lucic se svou 
skupinou z Chorvatska, Mike & Caroline Laine ze 
Švýcarska a SD Peter Kollár s manželkou Jankou 
a skupinou ze Slovenska.

Uvítací recepce začala v Japonské zahradě a po 
přípitku a  malém občerstvení jsme se přesunuli 
do kongresového sálu, kde jsme se opět setkali se 
známým hercem a  moderátorem Petrem Rych-

lým, který nás provedl programem vyhodnocení.
Petr nejprve přivítal vzácné hosty, všechny 

distributory a jejich obchodní zástupce. Poté vy-
losoval výherce tomboly. A pak se k němu na pó-
diu připojili RGD Zdeněk Říčař a Jan Říčař, aby 
mohli předat odznaky za osobní prodeje v kariéře 
a  pogratulovat všem Recruiting Stars. Jelikož je 
rekrutink základním kamenem našeho obchodu, 
ke gratulaci se přidali i Prodejní prezident Momir 
Popovic a ISC Frank Scott, kteří nadále ohodnoti-
li regionální šampióny regionu Evolution a osob-
ní prodeje distributorů.

SSD Ing. Jiří Žižka připomněl probíhající 
motivace pro klíčové osoby na český a americký 
Pacesetter a  poté se slova opět ujal Petr Rychlý 
a  společně s  našimi RGD vyhlásil měsíční vý-
sledky TOP Sales, GSD, MD a  RD. Poblahopřál 
k  prodejním výsledkům SSD manželům Žižko-
vým a SD manželům Bečvářovým a na závěr prv-
ní části programu připomněl průběžné výsledky 
motivace Champions.

Kouzelník a komik Richard Nedvěd, televizní 

hvězda soutěže Česko Slovensko má Talent, ro-
zesmál celé publikum během svého zábavného 
vystoupení.

Světla v sále zhasla a na velké plazmové obra-
zové stěně se spustilo vzpomínkové video na 20ti 
letou historii Rainbow v  České republice. Poté 
vystoupil RGD Zdeněk Říčař se svým proslovem, 
během kterého poděkoval všem, kteří stáli na 
úplných začátcích a také všem, kteří mu pomohli 
vybudovat silný obchod, který dokáže plnit sny 
mnoha lidem.

Náš velký učitel ISC Frank Scott poblahopřál 
všem mnoho dalších úspěšných let a poté se slova 
ujal Prodejní prezident společnosti Rexair Mo-
mir Popovic, který zavzpomínal na uplynulá léta 
a  hovořil o  zářivé budoucnosti. Na závěr svého 
proslovu vyhlásil novou motivaci o  volná Rain-
bow.

RGD Jan Říčař svým slovem přešel z  oslav 
minulosti do dnešního dne a věnoval se věcem, 
které nás čekají v blízké v budoucnosti. Oznámil 
příchod nového Rainbow, the One and Only. 

OSLAVA 20. VÝROČÍ RAINBOW V ČESKÉ REPUBLICE
Top Hotel Praha, pátek 17. června 2011



www.rainbowaktuality.cz 25

Sál zhasl a na obrovské obrazovce se spustilo 
video představující unikátní nové Rainbow. RGD 
Zdeněk a  Jan Říčařovi osobně představili všem 
přítomným, jak skvělý přístroj budou v  krátké 
době prodávat. Poté jsme shlédli jeho největší 
přednosti a zdokonalení. RGD se svými SSD a SD 
poté hovořili, jak měli příležitost nové Rainbow 
a  elektrický kartáč používat a  jak jsou skutečně 
nadšeni. Avšak to nebylo všechno…

Nový RainJet předčil všechna očekávání. Pří-
davné zařízení, které se snadno a  lehce používá 
pro mytí všech druhů hladkých ploch. To je další 
BOMBA, která dokáže náš obchod posunout výše 
a otevře dveře k mnoha dalším zákazníkům.

Kromě přídavných zařízení distributoři před-
stavili nový design na přídavných zařízeních, ba-
lení a vůních.

RGD Jan Říčař poté soustředil pozornost na 
přínos pro zdraví všech uživatelů Rainbow a na 
pódium pozval alergologa Prof. MUDr. Petra 
Pohunka, CSc., FCCP, ředitele České iniciativy 
pro astma, o.p.s, který hovořil o problémech prů-
duškového astmatu, jeho příčinách a možnostech 

předcházení této nemoci a  jeho léčbě. Zároveň 
poděkoval společnosti Rainbow za plánovanou 
spolupráci, protože RGD Jan Říčař představil 
program, kdy z  každého prodeje Rainbow bude 
věnován peněžní příspěvek nadaci ČIPA.

Rainbow publikum kongresového sálu poté 
shlédlo, jak fantastický přístroj Rainbow neslou-
ží jen pro úklid domácnosti, avšak je především 
velkou zbraní pro boj proti alergiím a  astmatu. 
Byl také certi� kován nezávislými organizacemi 
a může na svém „těle“ hrdě nosit certi� kaci spo-
lečnosti AAFA.

Na závěr slavnostního programu vyhlásil RGD 
Jan Říčař novou motivaci o zájezd do celosvětové-
ho ústředí společnosti Rexair v americkém měs-
tě Troy a především do jejího výrobního závodu 
v Cadillacu. Pak již vyzval všechny přítomné, aby 
si v pozadí kongresového sálu osobně vyzkoušeli 
nové Rainbow a jeho příslušenství.

Petr Rychlý se rozloučil se všemi přítomnými 
a  pozval je do Japonské zahrady na odpolední 
party.

Hosté oslav 20. výročí Rainbow v  České

republice se okolo sedmé hodiny večerní přesu-
nuli do Japonské zahrady, kde pro ně bylo připra-
veno grilování, obložené stoly, sladkosti, ale také 
zábavný program. Na památku se mohli nechat 
zvěčnit u přítomných karikaturistů, pod vedením 
profesionála se učili vyřezávat do ovoce, vyzkou-
šeli si klobouky značky Tonak, popili u  koktej-
lového baru, nechali si natočit vlastní zpívající 
video „Dancing Heads“ anebo si zaskákali na na-
fukovacích atrakcích.

Krátce před desátou hodinou večerní bylo při-
praveno překvapení. Velkolepý ohňostroj uchvá-
til všechny přítomné. Po barevném představení 
na obloze jsme se přesunuli zpět do kongreso-
vého sálu, kde pokračovala diskotéka a  během 
ní vystoupení oblíbeného Michala Davida, který 
všechny přítomné rozparádil svými diskotékový-
mi hity. Zábava pokračovala až do jedné hodiny 
ranní, kdy se ukončilo bujaří a všichni si v dobré 
náladě popřáli dobrou noc a na viděnou na další 
celorepublikové akci.

-MS-
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Blahopřání k 20. výročí Rainbow v ČR přicházela z celého světa!
Namátkově jsme pro vás vybrali...
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GRUND RESORT MLADÉ BUKY
24. - 28. srpna 2011

Pro devátý český Pacesetter byl 
vybrán Grund Resort Mladé 

Buky v Krkonoších. V termínu 24. – 28. 
srpna 2011 se tohoto mítinku zúčastnili 
RGD Zdeněk Říčař s manželkou Danou, 
RGD Jan Říčař s  přítelkyní San drou, 
SSD Ing. Iveta a  Ing. Jiří Žižkovi, SD 
Margita a Václav Bečvářovi, Miloslav 
a Jitka Ťupovi, Martina a Jan Spudichovi 
a já s Kristýnou.

Pacesetteru předcházelo 6ti měsíč-
ní kvali� kační období a  je pravda, že 
jsme tentokrát účast splnili „na posled-
ní chvíli“. Naštěstí jsme to nevzdali a za 
poslední 4 dny v červenci jsme v Táboře 
prodali 50 Rainbow. Makali jsme úpl-
ně všichni a zjistili, že jsme skvělá par-
ta, která umí táhnout za jeden provaz. 
Všem obchodním zástupcům a celému 
zázemí patří velký dík. 

Na Pacesetter jsme přijeli ve středu 
odpoledne a Grund Resort nás přivítal 
nejen úžasným tropickým počasím, ale 
i krásným golfovým hřištěm. V té chvíli 
mé srdce začínajícího gol� sty zaplesa-
lo. Čtyřhvězdičkový hotel nám poskytl 
luxusní ubytování a  pohodovou atmo-
sféru navodil ochotný personál. Bylo to 
opravdové pohlazení na duši, v přírodě, 
kde člověk okamžitě „vypnul“. Večer 
jsme měli uvítací recepci, při které jsme 
zjistili, že zdejší šé� uchař drží vysoký 
standard  kuchyně. Jídlo bylo fakt skvě-
lý. Po grilovaném plátku kachních jater 
následoval hovězí steak s gratinovaným 
bramborovým nákypem, završený úžas-
ným desertem. 

Druhý den nás čekaly naplánované 
aktivity. Někdo využil hotelové wellness 
centrum, kde byl k dispozici bazén, ví-
řivka, sauna, spousta druhů masáží, 
zábalů, pedikúra s  manikúrou a  jiných 
služeb, které regenerují unavené tělo. 
Někteří vyrazili na kole poznávat krásu 
Krkonoš, ostatní se zúčastnili golfové 
akademie, kde je profesionální trenér 
zasvětil do tajů golfu. Já hned po snídani 
vyrazil na 18ti jamkové hřiště. Je prav-
da, že pohled od čtvrté jamky mi vyrazil 

dech. Před sebou jsem měl celé Kr-
konoše, uprostřed s majestátnou 

Sněžkou „jako na dlani“. „Teda pane 
Homolka, to byla panoramata!“ Večer 
jsme se všichni sešli na hotelové terase 
a začaly kulinářské hody. Od pečených 
lesních hub, přes mušle svatého Jakuba, 
� let z tuňáka, líčka z mladého hovězího 
až po � let mignon z mladého telátka. Jak 
by řekl Milan Mikulejský z Tábora, na-
stalo „břišní blaho“. Popíjelo se výborné 
vínko, pivko a na konci se stačilo jen po-
depsat. Prostě skvělý.

Pátek začal poradou distributorů 
a  já byl rád, že jsem mohl nahlédnout 
„pod pokličku“ a podívat se, jak se vaří 
Rainbow obchod v České republice tak, 
aby se nám lépe prodávalo nové úžasné 
zdravotní Rainbow. Odpoledne Pace-
setteři relaxovali, nebo se věnovali svým 
aktivitám. 

V sobotu větší část odjela na safari 
do Dvora Králové a já s Kristýnou, Mi-
lošem a Jitkou jsme jeli na Sněžku. Bo-
hužel nás lanovka dovezla jen do půlky 
cesty na Růžovou horu a dál kvůli větru 
už nejela. Většina výpravy mě přehlaso-
vala, že pěšky se nahoru NEJDE! (Ťu-
povi měli jen žabky). Tak jsme šli do 
nedaleké stylové restaurace, kde se nám 
ve výšce 1300 metrů nad mořem zjevil 
nádherný výhled na celé údolí Pece pod 
Sněžkou. Přivítaly nás selky v dobových 
krojích a  hned se o  nás postaraly. Dali 
jsme si kyselo, houbový krém, kance se 
šípkovou omáčkou, kachničku s  červe-
ným zelím a  holky to završily borův-
kovými knedlíky se žahourem. Jeden 
knedlík byl velký jak pštrosí vejce. Pro-
stě krásný výlet. V  sobotu večer jsme 
Pacesetter mítink zakončili společným 
grilováním a v neděli jsme se plni zážit-
ků rozjeli domů. 

Je to první Pacesetter, který mám 
možnost vám popsat. Ti z  vás, co ho 
zažili, ví, o čem mluvím. A všem ostat-
ním chci říct, že s  novým zdravotním 
Rainbow a s novou kariérou tam můžete 
být příště také! Zeptejte se svých distri-
butorů, co pro to máte udělat. Zažijete 
výjimečné věci a  nemusíte nic platit. 
Takže příště Štrbské Pleso ve Vysokých 
Tatrách! Na všechny se budu těšit.

Martin Hach
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Jedná se o pětidenní pobyt v luxusních hotelech atraktivních 
lokalit - doposud nejvíce v České republice a na Slovensku, ale 
i na Bahamských ostrovech. Všichni kvali� kovaní účastníci se 
dvakrát do roka stávají hosty těchto resortů. Je pro ně připra-
ven zajímavý program s nejrůznějším poznáváním a lákavým 
dobrodružstvím. Mají jedinečnou možnost setkat se s nejlepší-
mi lidmi v Rainbow obchodu, vychutnat si výtečné jídlo i pití
a samozřejmě se účastnit přínosného obchodního mítinku.

Tomuto pobytu předchází půlroční kvali� kační období. Každý 
GSD, MD, GM a RD obdrží speciální kvótu, kterou musí splnit, 
aby se tohoto programu mohl účastnit.

A navíc, každému jsou stanoveny další dvě kvóty. Jedná se
o kvótu QuotaBuster a kvótu Speciální výzva. Při splnění první 
z nich získá oblečení s logem QB, zažije nevšední událost urče-
nou pouze pro QuotaBustery a bude mít šanci zatočit si na „Kole 
štěstí“. Pokud dosáhne kvóty Speciální výzva, bude si moci zato-
čit na „Kole štěstí“ automaticky.

Program Pacesetters

Speciální program pro všechny
GSD, MD, GM a RD

kvali� kační období: 1. 8. 2011 - 31. 1. 2012

Hotel Patria
Štrbské Pleso

15. - 19. února 2012

www.pacesetters.cz
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RGD Zdeněk Říčař & Jan Říčař
Praha, Pardubice, Brno, Olomouc, Liberec

Na velkém mítinku panuje vždy velmi dobrá nálada.

Pánové Roman Zavoral, Milan Brňáček, Jiří 
Machovský a Jan Řehák se radují ze zlepšené 

kondice a vyhrané sázky o volné Rainbow.
Ve štafetě maratonského běhu společnými 

silami překonali čas RGD Jana Říčaře, který 
běžel v kategorii jednotlivců.

Tomáš Valeš, Talent Scout Milana Brňáčka, 
získává odznak za první prodej v kariéře.

Spokojeného zákazníka za aktivní 
spolupráci odměňuje Lesya Olarová 

na “večeru příležitostí“.

Petr Šimon z Pardubic získal odznak
za 54 prodejů v kariéře.

Den otevřených dveří každé úterý na centrále vždy přiláká 
velké množství zájemců.

Volné Rainbow si za červnovou motivaci přebírají 
manželé Bilunovi a Milan Brňáček z centrály

a Jiří Brejcha z Pardubic.

Odznak za první prodej předal Ivaně Solovské z Olomouce 
její manažer Mgr. Bohumil Vincura.

Mgr. Bohumil Vincura se zlatou lampou za 48 demo 
a Ivana Klamtová s plaketou za 50 demo v měsíci.

Marek Pavelka z Brna se pyšní odznakem
za první prodej v kariéře z rukou manažera Michala Majera.

Jiří Brejcha z Pardubic přebírá od 
svého manažera Michala Scha� era 

kufr za 5 prodejů v měsíci.

Nová majitelka přebírá od Vladimíra 
Řeháka a Milana Brňáčka odměny

na „večeru příležitostí“.
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SSD Ing. Iveta & Ing. Jiří Žižkovi
Praha, Brno, Zlín

Večeře v restauraci Ambiente Brasileiro byla příjemnou 
odměnou za práci v měsíci březnu.

Na mezinárodním mítinku v Orlandu byla jako vždy skvělá atmosféra.

Skupina lososů na republikovém mítinku.

Manželé Špeťkovi potkali na golfovém hřišti i prezidenta Rexair Paula Vidoviche.

I oranžáda se těší na nové Rainbow.

Michal David s doprovodnými vokály v podání 
„jezinek“ Jitky Šíchové a Petry Schwarzové.

Petra Červená ráda pomohla Richardu 
Nedvědovi s jeho vystoupením.

Karikaturisté se opravdu vytáhli,
zvlášť dámy byly spokojené.

V létě byly skvělé porady GSD a MD 
u Žižkových v Obratani.
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SSD Ing. Iveta & Ing. Jiří Žižkovi
Tábor

Táborská kancelář manželů Žižkových strávila víkend v rekreačním středisku Pracov, kde se konalo dvoudenní školení. 
Kromě práce se hodně sportovalo a posléze i odpočívalo.
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RD Martina & Ing. Emil Orihelovi
Louny

RD Eva & Jindřich Němcovi
Karlovy Vary

Petr Elichar vyhrál 
10.000 korun v TOPácích 

„rychlý prachy“.

Míra Valeš s tím nejcennějším 
v našem obchodě – propagační 

program.

Duo Tereza Zifčáková 
a Petra Maňurová 
bezprostředně po 

svém prvním prodeji.
Jako při každé návštěvě USA jsme si 

půjčili pořádnou ameriku.
A tentokrát jsme navštívili 

i Jurský park.

Trénink losování želviček za lidi na dnu otevřených 
dveří. Každá má na bříšku napsanou jinou částku.

V červenci jsme byli na Nechranici s karlovarskou kanceláří 
a měli jsme možnost i sportovat.

Vlaďka Štěpinová vyhrála v rámci 
motivačních soutěží sadu nádobí.

Další výhra je pro Jiřího Zetka
a Emila Grundzu. Tentokrát to jsou 

skvělé příbory.

David Moučka získal v soutěži 
kožený demo kufr s podložkou 

a desky na demo.

Simona Chovancová, Tomáš Nieč 
a Emil Grundza vyhrávají něco na zub.

Vyhodnocení víkendové motivace.

V červenci jsme si užili pár dní na 
Nechranici společně s kamarády 

z lounské kanceláře. Miloslav Ťupa na návštěvě naší kanceláře.
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RD Petra & Tomáš Bečvářovi
Mladá Boleslav

RD Ing. Aleš & Vladislav Medlínovi
Hradec Králové

Na pololetním mítinku jsme se vyfotili i
 s Michalem Davidem, bylo to super!

Jára Novotná a duo Anna Endtová & Aleš Medlín dosáhli 350 osobních 
prodejů ve své kariéře, blahopřejeme!

Gratulujeme Jáře Novotné a Lídě Kratochvílové k pořízení 
nových aut! Přejeme hodně přivezených talentíků!

Holky na tréninku.

Pavla Kubašková vyhrála během motivace 
„Dream Day“ nádherné nože.

Miroslav Hansko
na tréninku. Telefonovat se musí s nadšením!

Klára Vondráková a Pavla Kubašková 
vyhrály v tombole.

Naše telefonistka Pavla právě domluvila 
7 demo. Super!

Výherkyně v motivaci o RainMate.

Jana Fialová, Jirka Marek a Lída Kratochvílová 
přebírají výhru za víkendovou motivaci.

Lída Kratochvílová si v soutěži 
zajistila fantastický lávový gril, 

super práce, blahopřejeme!

Tomáš si mítink v Orlandu opravdu užil!
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RD Josef Suchý & Martina Urbánková
Nevřeň

RD Petr & Pavel Vavrošovi
Ostrava

Naše parta na oslavách 
20. výročí Rainbow 
v České republice.

Manželé Hrubešovi před mítinkem 
v Top Hotelu Praha.

Anička a Jirka Seidlerovi na táborském 
mítinku za Top Talent Scout.

Miluška Petříková získala v motivaci 
domácí pekárnu. Tomáš Beneš a jeho odměna pro zákazníky.

Petr a Pavel Vavrošovi na pódiu v Praze 
za 13 osobních prodejů v měsíci.

Nová mašinka se nám velmi líbila.

Věrka Hrubešová s Martinou 
Urbánkovou v Top Hotelu Praha.

Jitka Šimanová a Martina Urbánková ulovily Michala Davida.
Pařili jsme na písničky Michala Davida.

Martina Urbánková se svým Rainbow idolem 
RGD Christophem Szaraniecem.
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Ing. Petr Soukup a Jana Švejcarová dostali svíčkovou 
za dema z dema.

Ing. Petr Soukup vybojoval 
v červnu volné Rainbow.

Jana Švejcarová získala
dvě šunky za 2 prodeje
od pondělí do čtvrtka.

Jirka Pleskač, Jirka Vaněček 
a Milan Nedoma sní o dalším 
letu na mezinárodní mítink 
před vchodem do restaurace 
Ambiente.

Po jídle jsme si dali výborný koktejl
a pak už jen relaxovali.

Jirka Pleskač s manželkou Danielou na TOP 
obědě v pražské restauraci Ambiente.

Trénink na kanceláři s Miloslavem Ťupou. Ing. Milan Nedoma a Mgr. Jiří 
Pleskač vyhráli sadu příborů.

Ing. Milan Nedoma (uprostřed) vyhrál
v motivaci výbornou sadu keramických nožů.

Roman Pejša a jeho výhra
 v tombole.

Ing. Petr Soukup 
a jeho víkendová výhra.

Po tréninku s Miloslavem Ťupou.

Jiřina Hyldebrantová a její zákazníci 
na „party pro zákazníky“.

Naše parta při 
oslavách 20. výročí 
Rainbow v České 

republice.

RD Jana & Jiří Vaněčkovi
Plzeň střed

RD Miroslav Sladký & Josef Novotný
Plzeň - Lobzy
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RD Iva & Jaroslav Škubicovi
Brno

RD Eva & František Pařízkovi
Kladno

Věrka Vašků a její báječná léta … Vše nejlepší!

S celou českou organizací Rainbow jsme oslavili 
20. výročí v Top Hotelu Praha

Naše kancelář na 
oslavě 20. výročí 
Rainbow v ČR 

v Top Hotelu Praha.

Dana Gregorová a Bohuslav Bouma byli vylosováni pro-
dejním prezidentem Momirem Popovicem v rámci jeho 

motivace o volná Rainbow.

Manželé Pařízkovi byli na velkém pódiu oceněni
za 550 osobních prodejů.

Spokojení manželé Trejbalovi.

Dana Gregorová s manželem Svatoplukem.Manželé Pařízkovi.

Při oslavách jsme se příjemně bavili a těšili se na 
velký ohňostroj.
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Velký mítink a přivítání nového Rainbow v ústecké kanceláři.

Výherci červnové motivace si odnesli pěkné výhry: iPady, pračku, foťáky, 
kameru, TV LCD atd.

CD Martin Hošek vysvětluje část dema na 
tréninku.

Během oslav 20. výročí Rainbow v České republice jsme se 
potkali s ISC Frankem Scottem.

GSD* Martin Barták a Klára Hronová přebírají cenu za 
TOP GSD v měsíci od RGD Zdeňka Říčaře.

První týden v červenci jsme byli s naší skupinou výherců na Mallorce. Příště letíme do Dubaje!

Vzpomínka na Orlando. Krásné křišťálové budovy Rexair jsou na našich kancelářích díky 
práci MM Slávka Bečváře a RD Anny a Vasyla Lypchakových.

 A my jsme získali krásný obraz s věnováním
prezidenta společnosti Paula Vidoviche.

MM Slávek Bečvář přebírá ocenění
za nejlepšího marketinkového manažera

regionu Evolution od Celosvětového
prodejního prezidenta Momira Popovice.

Monika Macková a Martin Buriánek prodali 
v prvním měsíci u Rainbow 7 přístrojů. 

Gratuluje jim i ISC Frank Scott.

SD Margita & Václav Bečvářovi
Ústí nad Labem
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RD Anna & Vasyl Lypchakovi
Roudnice nad Labem

RD Zdeněk Barták & Zlata Spoustová
Chomutov

Roudnická kancelář na oslavě 20 let Rainbow
v České republice.

Zdeněk vysvětluje část dema
paní Simoně Chovancové.

Zdeněk Barták si z oslav 20. výročí Rainbow v České republice odnáší odznak
za 400 osobních prodejů.

Zlatka předává odznak paní Simoně Chovancové.

Zlatka Spoustová obdržela od RGD 
Zdeňka Říčaře odznak za 500 osobních 
prodejů a ISC Frank Scott ji blahopřeje.

Naši obchodní zástupci v plné kráse. Duo Javorkovi vyhráli 
v kostce dva tisíce korun. 
Mít šest demo na částečný 

úvazek za týden
 se vyplatí!

Po dovolené na Mallorce musí 
přijít i mallorská tombola a její 
výherkyně Halyna Morkesová. Výherci víkendového pobytu

na chatě.

Duo Koukalovi dostali podle 
tradice za svůj první prodej lahev 

šampusu a plyšáka. 
Jen tak dál.

SD Margita Bečvářová a její tombola
na super tréninku u nás v kanceláři.

RD Vasyl Lypchak a jeho 
nový vůz. Přejeme hodně 
prodejů a Talent Scoutů.

Zúčastnili jsme se měsíčního mítinku v ústecké kanceláři.
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RD Roman Nevím & Lucie Marie Urbanová
Poděbrady

Sebastian Maliszewski
RGD Elzbieta Granowska
12 prodejů

M. Divišová & P. Kuzma
SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi
4 RC

Miloslav Aritonovic
RGD L. Popovic & Z. Popovic
59 demo

Jaroslav Bečvář
SD M. & V. Bečvářovi
1014 demo

E. & R. Čechovi
SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi
17 prodejů

Sreten Lukic
RGD L. Popovic & Z. Popovic
3 RC

Petr Elichar
RD E. & J. Němcovi
62 demo

Jaroslav Bečvář
SD M. & V. Bečvářovi
1018 demo

Tzvetelina Tzvetanova
RGD L. Popovic & Z. Popovic
15 prodejů

Halyna Morkesová
RD A. & V. Lypchakovi
3 RC

Georgis Ziopulos
SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi
59 demo

Jaroslav Bečvář
SD M. & V. Bečvářovi
802 demo

Jitka Hasmanová
RD R. Nevím & L. M. Urbanová

3 RC

Jiří Bulíř
RD R. Nevím & L. M. Urbanová

52 demo

Jaroslav Bečvář
SD M. & V. Bečvářovi
830 demo

Wojciech Augustyniak
RGD Elzbieta Granowska
14 prodejů

Miloslav Aritonovic
RGD L. Popovic & Z. Popovic
48 demo

Jaroslav Bečvář
SD M. & V. Bečvářovi
722 demo

Petr Devera
SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi
12 prodejů

Mgr. Bohumil Vincura
RGD Z. Říčař & J. Říčař
3 RC

Ing. Milan Nedoma
RD J. & J. Vaněčkovi
63 demo

K. Suchá & J. Dvořáková
SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi
852 demo

Sales Champs
prodejní šampióni

Recruiting Champs
rekrutinkoví šampióni

Demo Champs
demo šampióni

Marketing Champs
marketinkoví šampióni

únor 2011 únor 2011

únor 2011 únor 2011

březen 2011 březen 2011

březen 2011 březen 2011

duben 2011 duben 2011

duben 2011 duben 2011

květen 2011

květen 2011 květen 2011

červen 2011 červen 2011 červen 2011

červenec 2011 červenec 2011 červenec 2011 červenec 2011

REGIONÁLNÍ ŠAMPIÓNI
REGIONU EVOLUTION

Společnost Rexair LLC rozděluje své odběratele do dvou trhů. Trh domácí (US/ Kanadský)
a  trh Mezinárodní. Mezinárodní trh je rozdělen do šesti regionů: Latin American, Challenger,
Evolution, Rain Dreams, Phoenix a Asia Paci� c.

Česká republika patří do regionu Evolution. V tomto regionu soupeří o posty Regionálních šampiónů 
obchodní zástupci ze 17 zemí, konkrétně z Bulharska, České republiky, Estonska, Kypru, Litvy, Lotyšska,  
Maďarska, Makedonie, Polska, Rakouska, Rumunska, Ruska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Srbska 
a Ukrajiny.

Momir Popovic
Worldwide Sales President

Region EVOLUTION
Společnost Rexair LLC rozděluje své odběratele do dvou trhů. Trh domácí (US/ Kanadský)
a  trh Mezinárodní. Mezinárodní trh je rozdělen do šesti regionů: Latin American, Challenger,

Česká republika patří do regionu Evolution. V tomto regionu soupeří o posty Regionálních šampiónů 
obchodní zástupci ze 17 zemí, konkrétně z Bulharska, České republiky, Estonska, Kypru, Litvy, Lotyšska,  
Maďarska, Makedonie, Polska, Rakouska, Rumunska, Ruska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Srbska 

Česká
republika

Rakousko
Slovinsko

Maďarsko

Srbsko

Makedonie

Řecko

Bulharsko

Rusko Litva
Lotyšsko

Rusko

Ukrajina

Estonsko

Polsko

Rumunsko

Takto si odnášejí 
dobrůtky domů 

všichni, kteří do-
mlouvají dema a nosí 

plno doporučení. J

Eva a Milan Kolářovi si pořídili nový vůz!

Výherci soutěže o navigaci Vilém Štech a Jiří Bulíř 
společně s RD Romanem Nevímem.

Vilém Štech vyhrál jako první
super pero a přívěšek s logem Rainbow.

Jiří Bulíř vyhrál v hodu kostkou a Jitka Hasmanová 
si ze soutěže odnesla mini notebook pro svou dceru.

Pololetní mítink a oslava 20 let Rainbow v České repub-
lice. Všichni naši obchodní zástupci, kteří se zúčastnili 
společně s SD Margitou a Václavem Bečvářovými a ISC 

Frankem Scottem.



V

The Ritz-Carlton Powerscourt  -  Duben 2012 

Podmínkou vítězství v této motivaci je kvali�kace
a účast  na únorovém českém Pacesetter mítinku
v Hotelu Patria Štrbské Pleso.
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O citnete se v zahradě.
 V zahradě Irska.
 U zdroje. Kde voda plyne.
Kde se klid snoubí s tichem.
Kde je příroda všudypřítomná.
Kde chuť je všechno.
Kde je luxus standardem.
Ocitnete se pohlceni scenériemi.
Ponoříte se do dne.
Ocitnete se v
The Ritz-Carlton Powerscourt. 

pro všechny Managery a Area Distributory na období od 1. srpna 2011 do 31. ledna 2012

Nejlepší Manager a nejlepší Area Distributor v kvali�kačním období
motivace se stanou společně se svými partnery Klíčovými osobami
nadcházejícího Pacesetter mítinku společnosti Rexair LLC, který se
koná v dubnu 2012 v resortu The Ritz-Carlton Powerscourt
nedaleko Dublinu v Irsku.

SPECIÁLNÍ MOTIVACE

VVdubnu budou Rainbow Pacesetters svoláni do
výjimečného resortu The Ritz-Carlton Powerscourt
v Enniskerry, hned u irského Dublinu. 

Tento nádherný hotel se nachází na jednom z nejmalebnějších
a příběhy opředených míst v celém Irsku. Kvali�kovaní Pacesetters
si užijí nádherný golf, lázně a rozmanité možnosti stravování.

Kromě rozmazlování a skvělých dárků na pokojích se Pacesetters
během inspirujících obchodních mítinků a společenských akcí
setkají s TOP distributory a vedením společnosti Rexair.
Ke kvali�kaci na tento Pacesetter mítink vám nebude stačit pouze
„Irské štěstí“. Budete muset přijmout výzvu, motivovat svůj tým
a zabrat po dobu šesti měsíců.

Pořadatelé si vyhrazují právo kdykoli bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat motivaci, změnit její pravidla, či nahradit výhry jinými výhrami obdobné hodnoty.
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Vážení přátelé,
dnes jste poznali přístroj RAINBOW
jako skvělé řešení pro zdraví a úklid Vaší domácnosti.

Dovolte nám tedy představit Vám RAINBOW jako příležitost 
pro všechny, kteří nechtějí být vázáni pracovní dobou a rádi 
by vydělávali právě tolik, aby byli spokojeni. Nejlepším 
způsobem, jak vydělávat peníze, je dělat práci, která 
se stane radostí i koníčkem.

Rádi Vás přivítáme na „Dni otevřených dveří“ a poskytneme Vám veškeré 
informace o našem obchodě.

Navštívím
kancelář

dne:

Obchodní zástupce:

Telefon ZÁKAZNÍKA:

Jméno a příjmení  ZÁKAZNÍKA:


POZVÁNKA NA „DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“

PŘEDSTAVUJEME 

NOVÉ 
PŘÍDAVNÉ 
ZAŘÍZENÍ
NA ČIŠTĚNÍ HLADKÝCH PLOCH.

Rainbow Squeegee bylo po mnoho let velmi 
populárním přídavným zařízením. S rozma-
chem výrobků používajících saponáty a vodu 
k čištění hladkých ploch se společnost Rexair 
rozhodla přinést něco lepšího.

Představujeme Vám bez nadsázky nejlepší zařízení k údržbě hladkých ploch na 
dnešním trhu. Multifunkční, konstrukčně dokonalý RainJet!

RainJet je elegantní, pracuje jako skutečný dříč. A snadno se používá…

Do nádoby RainJetu nalijte jen pár kapek saponátu „clean � oor“ a zbytek doplňte vodou. 
Nasaďte nádobku na RainJet a připojte jednu z čisticích hlavic.

A jste připraveni k práci!

Je to tak jednoduché. Je to tak rychlé. Je to tak snadné.

rainjet®



Marcela Divišová
& Petr Kuzma

4 RC
(3/09, 2/11)

SSD Ing. Žižkovi - Praha

Eliška & Rostislav Čechovi
17 prodejů
(7/09, 9/10, 3/11)

SSD Ing. Žižkovi - Tábor

Karel Chalupský
12 prodejů

(4/11)
SSD Ing. Žižkovi - Tábor

Tomáš Tůmovec
9 prodejů

(5/11)
SSD Ing. Žižkovi - Praha

Ing. Miloslav Šrámek
9 prodejů

(5/11)
SSD Ing. Žižkovi - Tábor

Martin Hošek
9 prodejů

(5/11)
SD M. & V. Bečvářovi

Dana Brožková
9 prodejů

(5/11)
RD A. & V. Lypchakovi

Martin Jareš
12 prodejů

(6/11)
SSD Ing. Žižkovi - Praha

Petr Devera
12 prodejů

(7/10, 7/11)
SSD Ing. Žižkovi - Tábor

Halyna Morkesová
3 RC
(4/11)

RD A. & V. Lypchakovi

Jiří Klíma
3 RC

(6/99, 5/10, 1/11, 4/11)
SSD Ing. Žižkovi - Praha

Jitka Hasmanová
3 RC

(5/11)
RD R. Nevím & L. M. Urbanová

Mgr. Bohumil Vincura
3 RC

(7/11)
RGD Z. Říčař & J. Říčař

Recruiting
Stars

Top Sales

únor 2011

květen 2011

červenec 2011červen 2011

duben 2011březen 2011

duben 2011 květen 2011 červenec 2011
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