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Chantal Poullain Polívková

Rainbow je už 
20 let členem 
mé domácnosti.
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Toto číslo je velice speciální, protože 
nám přináší několik novinek, o  kterých 
bych rád mluvil.

Už na obálce jste si jistě všimli nové, 
i když nám všem známé tváře. Rainbow si 
díky své účinnosti, praktičnosti a pozitiv-
ním vlivům na zdraví svých uživatelů našlo 
cestu do domácností mnoha celebrit. Rádi 
bychom vám tudíž zprostředkovali jejich 
dojmy a zkušenosti, které nejen potěší a za-
hřejí u srdce, ale leckdy i pobaví. 

Dále bych vám rád představil novou 
komunikační platformu, kterou jsme za-
čali využívat pro rozvoj našich spolupra-
covníků. V  dnešním hektickém světě je 
každá minuta drahá, a proto velice oceňu-
ji technologie, které nám pomáhají šetřit 
čas. Jako doplněk k pravidelným mítinkům 
a  tréninkům jsme proto začali využívat 
hromadných videokonferencí a  webových 

seminářů pro sdílení znalostí a plánování 
strategie. Díky těmto novým technologiím 
se nám společně každý týden daří ušetřit 
desítky hodin, které bychom jinak strávili 
na cestách. Tato setkání se do budoucna 
dostanou do každé kanceláře a usnadní její 
rozvoj díky pravidelnému přísunu nových 
informací. Přestože velice oceňuji přínos 
takové komunikace, vím, že nic nenahra-
dí setkání tváří v tvář, potřesení ruky nebo 
naše nadšené plácnutí do zdvižené pravač-
ky.

Proto se velice těším na náš společný mí-
tink, který se bude konat 15. června v krás-
ných prostorách hotelu Clarion. Oslavíme 
zde úspěchy, užijeme si spoustu zábavy 
a hlavně se naladíme na následující měsíce. 
Protože to, co nás čeká, je opravdu veliké!

Rainbow v České republice má prvního-
povýšeného Group Leadera v  nové karié-

ře a další jsou na spadnutí. Je to jen jeden 
z mnoha důkazů toho, že vše je dobře na-
stavené a připravené pro ty, kdo chtějí víc. 
Pro ty, kteří chtějí vzít Rainbow Opportu-
nity útokem a užívat si benefitů, které tento 
obchod nabízí!

Rainbow obchod po celém světě roste. 
Saudská Arábie dosáhla v  březnu téměř 
3000 prodejů. Pojďme společne pracovat 
na tom, aby i  váš obchod rostl a  dosáhli 
jste takových úspěchů, po kterých toužíte. 
Pojďte společně s námi soupeřit s těmi nej-
lepšími a plně využívat příležitosti, kterou 
Rainbow nabízí. Protože Rainbow je sku-
tečně jedinečné.

Přeji vám mnoho úspěchu a těším se na 
naše další setkání.

Jan Říčař

S pozdravem 

Vítám vás na stránkách nových aktualit!

SLOVO ŘEDITELE
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Konečně je tu jaro. Dny jsou delší 
a počasí se zlepšuje. U většiny z nás se 
opět objeví nadšení a entusiasmus, kte-
ré s jarem přicházejí. Je čas zaměřit se 
na věci nové, zapomenout na ty staré 
a začít vše dělat se svěžím přístupem, se 
kterým vše vypadá lepší, velkolepější 
a zářivější.

Svěží přístup nám dává více energie 
a přináší nám více optimismu. Vše se 
obrací k lepšímu jen proto, že je jaro.

Dubnem začíná druhá polovina fis-
kálního roku 2012. Celkově bylo po 
celém světě prvních šest měsíců úspěš-
ných. Nicméně, i  když se zlepšujeme 
a posouváme kupředu na všech trzích, 
naše práce není hotová. V  několika 
našich regionech jsme připraveni pře-
sunout se na vyšší úroveň. Už víme, že 
úspěch plodí úspěch. Když obchod fun-

guje, každý se snaží dostat na palubu. 
Je mnoho příkladů úspěchu, kterými 
se momentálně můžeme pochlubit. 
A  když to děláme, žene to naše týmy 
ještě výš. 

Na dubnovém Pacesetter mítinku 
v nádherném Irsku jsme měli skvělou 
skupinu kvalifikovaných. Byl to oprav-
du vzrušující mítink, kde bylo hodně 
co slavit. A  nyní běží kvalifikační ob-
dobí na zářijový Pacesetter mítink 
v  Tucsonu v  Arizoně. Co může být 
lepšího, než hrát golf, zaplavat si, od-
počívat v lázních a večeřet pod hvězda-
mi společně s mnoha našimi Rainbow 
kamarády.

Když jsem nedávno navštívil kan-
celář mého přítele, četl jsem na zdi 
následující text a řekl si, že by mohl za-
jímat i vás:

VYTRVEJTE

Nic na světě nemůže nahradit vytrvalost. 
Ani talent ne. Nic není běžnější, než neúspěšní lidé s talentem. 
Ani géniové ne. O nedoceněných géniích jsou téměř přísloví. 

Ani vzdělání samo o sobě ne. Svět je plný promrhaného vzdělání.

Vytrvalost a odhodlání jsou všemocné.

Hodně štěstí, dobrý rekrutink!

Takže vytrvejme a udělejme toto jaro takové, které si budeme pamatovat navždy.

POSELSTVÍ CHAIRMANA, PREZIDENTA & CEO
SPOLEČNOSTI REXAIR LLC

Jaro přináší nový růst
„s vytrvalostí a odhodláním“

Paul T. VIDOVICH
Chairman, Prezident & CEO
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1.
Miroslav Špeťko
(5/99, 10/99, 8/01, 9/01, 10/01, 2/02, 2/03, 
1/04, 1/12)

Praha SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi 12 prodejů

2. – 6. Michal Schaffer Pardubice RGD Z. Říčař & J. Říčař 9 prodejů

2. – 6. Petr Devera Tábor SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi 9 prodejů

2. – 6. Michal Majer Praha SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi 9 prodejů

2. – 6. Marcela Divišová & Petr Kuzma Praha SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi 9 prodejů

2. – 6. Vlastimil Částek Praha SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi 9 prodejů

1. Marcela Divišová & Petr Kuzma
(3/10, 7/10, 9/11, 2/12, 3/12)

Praha SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi 16 prodejů

2. Tomáš Tůmovec Praha SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi 15 prodejů

3. Michal Majer Praha SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi 12 prodejů

Na slovíčko s TOP Sales v měsíci lednu 2012 - Miroslavem Špeťkem

TOP Sales - leden 2012

TOP Sales - březen 2012

Vše nej a hlavně hodně nováčků
všem přejí Špeťáci

Na co jste se v tomto měsíci při své práci nejví-
ce soustředil, jež Vám přineslo titul nejlepšího 
prodejce Rainbow měsíce?
V prosinci jsem se rozhodl nezaspat na začátku 
dalšího roku a připravil jsem si kontakty, které 
nebylo možné domluvit koncem roku. Ty jsem 
hned po oslavách nového roku obvolal, domlu-
vil první dema – dál už je to jen rutinní práce. 
Pokud chcete mít více prodejů, ta nejjednodušší 
cesta je – udělejte více demo – každý přece zná 
svůj poměr uzavírání prodeje. Pokud tento po-
měr chcete snížit, domlouvejte si více demo na 
den a z těch potom vybírejte ta nejlepší. Ostatní 
můžete jako příležitost vždy předat někomu ji-
nému, ideálně svému Talent Scoutovi.

Díky své pracovitosti jste vyhrál zájezd na me-
zinárodní mítink, který se bude konat v červnu 
v  Dubaji, ve městě okázalého luxusu. Co Vás 
motivovalo a co od tohoto setkání Rainbow lidí 
z celého světa očekáváte?
Samozřejmě hrála roli i  motivace – DUBAJ!!! 
Ještě nikdy jsme tam s  Danou nebyli, a  proto 
bylo jasné, že se tam musíme dostat. A pokud 
je možnost, že to zaplatí někdo jiný, proč toho 
nevyužít! No a  kdo se může pochlubit tím, že 

lyžoval na poušti?! Rádi poznáváme nové de-
stinace – a díky Rainbow jsme už něco viděli! 
Samozřejmě, že takováto setkání vždy nabí-
zejí možnost získat nové informace, setkat se 
s novými lidmi, kteří mají v srdci Rainbow, vi-
dět prostředí, ve kterých se Rainbow prodává 
a  také, jak se prodává. Co očekáváme? Těžko 
předpokládat, že po představení E2B a RainJe-
tu přijde nějaká zásadní novinka a pokud ano, 
bude to fakt překvapení! Ale co očekáváme jistě 
je, že opět zažijeme neskutečně nabíjející atmo-
sféru, která nám dodá energii na další rok – a to 
skutečně dokáží jen stovky nadšených Rainbow 
lidiček soustředěných do jednoho sálu.

Již několik měsíců působíte v  nové kanceláři 
manželů Žižkových v  pražských Vršovicích. 
Jak se Vám tam pracuje a co v nové kanceláři 
nejvíce oceňujete?
Do nové kanceláře jsme se hodně a dlouho těšili 
a přesto, že jsme ještě stále obklopeni stavbaři 
– dodělávají nám krásný sál – je to tady úžasné. 
Všechno je nové, krásné a velké – kolik lidí se 
sem ještě vejde! A to je teď naším cílem, posta-
rat se o to, abychom se tady zase mačkali jako na 
Žižkově. Přivést nováčky a  budovat další pro-

dejní týmy. Nová kancelář neskutečně ozdravila 
celý náš tým. Skvělé je, že je zde dostatek pro-
storu pro společné tréninky i na popovídání si 
s kamarády.

V Rainbow obchodu pracujete již pěknou řád-
ku let a  za tu dobu jste nasbíral mnoho zku-
šeností ve všech oblastech obchodu. Co byste 
vzkázal lidem, kteří hledají novou příležitost 
přivýdělku či finanční nezávislost?
Ano, bylo by smutné, abych za více než patnáct 
let nějakou tu zkušenost nesebral. Přesto si my-
slím, ba jsem přesvědčen, že ani tak nezáleží na 
tom co, ale jak se zákazníkovi říká. Tím chci 
říci, že je důležité mít srdce na dlani, na nic si 
nehrát, jen ukázat, proč je dobré mít Rainbow 
doma. A vězte, že dnes už o Rainbow většina lidí 
ví – a ví, že je úžasné. U nás s ním má zkušenosti 
už druhá generace a je skvělé, když přijdete do 
mladé rodiny a oni vám řeknou, že Rainbow si 
kdysi dávno koupila jejich babička a od té doby 
si ho všichni půjčují. Pak už jim jen ukažte, že si 
mohou dovolit koupit si nový zdravotní systém 
– a  máte dalšího nadšeného zákazníka. Prostě 
to zkuste, není co ztratit.

1. Marcela Divišová & Petr Kuzma
(3/10, 7/10, 9/11, 2/12)

Praha SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi 11 prodejů

2. Jaroslav Beránek Tábor SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi 10 prodejů

3. Libuše Stranková Ústí n. L. SD M. & V. Bečvářovi 9 prodejů

TOP Sales - únor 2012

Top Sales
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Na slovíčko s TOP Leader v měsících lednu, únoru a březnu 2012 – Eliškou & Rostislavem Čechovými

Eliška a Rosťa Čechovi

Na slovíčko s TOP Sales v měsících únoru a březnu 2012 - Marcelou Divišovou & Petrem Kuzmou

Mnoho úspěchů všem
přejí Marcela a Petr

Co bylo klíčové v  uplynulých dvou měsících, 
kdy jste uskutečnili 27 osobních prodejů a za-
sloužili si tak titul nejlepších prodejců měsíce?
Krásný a  slunečný den přejeme všem. Vylože-
ně klíčového asi nic nebylo, protože se snaží-
me pracovat stále stejně systematicky. Máme 
daný plán týkající se prodejů a za tím si jdeme. 
Důležité je se hlavně nikdy nevzdávat a  věřit 
si. I  když musíme přiznat, že březnová soutěž 
o exotickou dovolenou byla hodně motivační.

V  měsíci březnu jste získali velmi prestižní 
cenu – RGD trophy. Co pro Vás toto ocenění 
znamená?
Prestižní cena RGD trophy je hodně výjimečná 
a jediná svého druhu, a proto si vážíme, že jsme 
ji získali právě my.

Díky své pracovitosti jste vyhráli zájezd na me-
zinárodní mítink, který se bude konat v červnu 
ve městě zlata, v Dubaji. Co od tohoto setkání 

Rainbow lidí z celého světa očekáváte a jak se 
těšíte?
Po předchozích účastech na mezinárodních mí-
tincích předem víme, že je na co se těšit! Nejen 
skvostné město Dubaj, krásný luxusní hotel, 
bohatý program mimo mítink, ale především 
spousta cenných informací na mezinárodním 
mítinku co se týká obchodu. Už samotná atmo-
sféra mítinku každého nabije energií a chutí do 
práce. Právě zde si každý z nás nejvíc uvědomí, 
jak obrovskou příležitost dostal, že může v této 
společnosti pracovat. Přáli bychom všem, aby 
se alespoň jednou takového mítinku mohli zú-
častnit.

Již několik měsíců působíte v  nové kanceláři 
manželů Žižkových v  pražských Vršovicích. 
Jak se Vám tam pracuje a co v nové kanceláři 
nejvíce oceňujete?
Nová kancelář je skutečně na vysoké úrovni a za 

to si manželů Žižkových moc vážíme. V příjem-
ném a novém prostředí se pracuje hned jinak. 
Nová kancelář hodně motivuje nové Talent 
Scouty pro Rainbow pracovat, proto sem nové 
lidi rádi vodíme. Nejvíce asi oceňujeme luxusní 
zázemí – kanceláře pro obchodní zástupce, ku-
chyňku, toalety.

Jaký je Váš cíl pro Rainbow rok 2012?
Jak již jsme několikrát v  Aktualitách uváděli, 
naším velkým cílem je, aby se naše skupina roz-
rostla o  šikovné obchodní zástupce, kteří nás 
budou kopírovat. Několik jsme jich v poslední 
době do obchodu přivedli a  nyní se zaškolují. 
Přejeme jim, aby byli stejně úspěšní jako my 
a rádi se s nimi o naše zkušenosti podělíme. Ov-
šem takovýchto úspěchů docílí pouze ten, kdo 
má svůj cíl, stanoví si kroky k jeho splnění, pilně 
na sobě pracuje, čerpá cenné informace od těch 
úspěšných a nikdy se nevzdává.

Co bylo klíčové v uplynulých měsících, kdy jste 
získali titul Top Leader měsíce?
Důležité pro nás bylo splnit motivaci o účast na 
celosvětovém mítinku v Dubaji. Snažili jsme se, 
aby se do této motivace zapojili všichni v naší 
skupině. Dělali jsme pravidelná školení, jak 
doma, tak na kanceláři a především jsme kladli 
důraz na dema z dema.

RGD se svými distributory začali pořádat pra-
videlné mítinky Klíčových osob. Jaký přínos 
mají pro Vás tato setkání? 
Přínos mají veliký, člověk nasbírá více zkuše-
ností z obchodu od zkušených kolegů.

Díky své pracovitosti jste vyhráli zájezd na me-
zinárodní mítink, který se bude konat v červnu 
ve městě zlata, v Dubaji. Co od tohoto setkání 
Rainbow lidí z celého světa očekáváte a jak se 
těšíte?

Určitě to bude zajímavý zájezd. Už jsme byli 
dvakrát na takovém mítinku a vždy je to o úžas-
né atmosféře. Setkání s lidmi z celého světa, kte-
ří dělají Rainbow, vždy člověka nabije.

Jaký je Váš cíl pro nadcházející měsíce?
Naším cílem je posílit skupinu o nové spolupra-
covníky a vybudovat větší stabilitu ve skupině

1.
TL Eliška & Rostislav Čechovi
(12/10, 1/11, 3/11, 7/11, 8/11, 11/11, 12/11, 
1/12)

Tábor SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi 4 000 bodů

2. GL Marcela Divišová & Petr Kuzma Praha SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi 1 800 bodů

3. TL Mgr. Zdeňka Havlová Praha SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi 1 700 bodů

1.
TL Eliška & Rostislav Čechovi
(12/10, 1/11, 3/11, 7/11, 8/11, 11/11, 12/11, 
1/12, 2/12)

Tábor SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi 2 000 bodů

2. GL Marcela Divišová & Petr Kuzma Praha SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi 1 800 bodů

3. TL Mgr. Zdeňka Havlová Praha SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi 1 700 bodů

1.
TL Eliška & Rostislav Čechovi
(12/10, 1/11, 3/11, 7/11, 8/11, 11/11, 12/11, 
1/12, 2/12, 3/12)

Tábor SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi 3 800 bodů

2. GL Marcela Divišová & Petr Kuzma Praha SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi 2 000 bodů

3. TL Mgr. Zdeňka Havlová Praha SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi 1 700 bodů

TOP Leader - leden 2012

TOP Leader - únor 2012

TOP Leader - březen 2012

Top Leader

Blahopřejeme Ing. Milanu Nedomovi z kanceláře AD J. & J. Vaněčkových k povýšení na pozici Group Leader od 1. dubna 2012
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1. SM Hana & Libor Nygrýnovi  
(10/06, 10/07, 1/10, 3/10, 2/12)

Tábor SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi 3 800 bodů

2. EM Martin Hach & Kristýna Suchá Tábor SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi 3 700 bodů

3. JM Jana Šišková Ústí n. L. SD M. & V. Bečvářovi 3 300 bodů

1. SM Hana & Libor Nygrýnovi  
(10/06, 10/07, 1/10, 3/10, 2/12, 3/12)

Tábor SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi 3 800 bodů

2. EM Martin Hach & Kristýna Suchá Tábor SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi 3 700 bodů

3. JM Jana Šišková Ústí n. L. SD M. & V. Bečvářovi 3 400 bodů

1.

EM M. Hach & K. 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, 10/11, 11/11, 
12/11, 1/12)

Tábor SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi 3 500 bodů

2. SM Hana & Libor Nygrýnovi Tábor SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi 3 500 bodů

3. – 4. JM Jana Šišková Ústí n. L. SD M. & V. Bečvářovi 3 500 bodů

3. – 4. JM Dana & Miroslav Špeťkovi Praha SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi 3 500 bodů

Na slovíčko s TOP Manager v měsících únoru a březnu 2012 – Hanou & Liborem Nygrýnovými

Na slovíčko s TOP Manager v měsíci lednu 2012 –Martinem Hachem & Kristýnou Suchou

TOP Manager - únor 2012

TOP Manager - březen 2012

TOP Manager - leden 2012

Co bylo klíčové v  uplynulých dvou měsících, 
kdy jste po dlouhé době převzali měsíční pr-
venství svým rivalům Martinovi Hachovi 
a Kristýně Suché?
Určitě to, že jsme v  březnu předvedli o  200 
demo více než v únoru a hlavně jsme se zaměři-
li na rekrutink. Přivedli jsme 9 nováčků, z nichž 
jich 5 prodalo své první Rainbow.

Pozice Senior Manager s  sebou nese velkou 
zodpovědnost za celou skupinu, jak máte práci 
pro Váš tým rozdělenou?
Díky skvělé práci Jindřišky Dvořákové, kte-
rá má na starost celý marketink a ví o každém 
obchodním zástupci a každém demu, se mohu 
soustředit na můj hlavní úkol. To je udržovat 
v lidech nadšení, protože to je přece to, co všich-

ni potřebujeme, ať už jsme na jakékoliv pozici.

V  únoru jste se zúčastnili českého Pacesetter 
mítinku, který se konal ve Vysokých Tatrách, 
jak se Vám tento mítink líbil a je Vaším cílem 
i kvalifikace na další setkání tohoto druhu, kte-
ré se bude konat v srpnu v resortu Svatá Kate-
řina?
Pacesetter mítink jsme prožili už čtyřikrát. Če-
kala nás spousta výborného jídla, relaxace, zá-
bava, ale i fantastický mítink a prezentace těch 
nejlepších z České republiky.
Na Svatou Kateřinu máme zálusk, ale jako 
QuotaBuster bude zajímavější točit na kole štěs-
tí. A speciální večer bude stát určitě za to.

V  červnu se bude konat mezinárodní mítink 
v  Dubaji ve Spojených Arabských Emirátech. 

Co od tohoto setkání Rainbow lidí z celého svě-
ta očekáváte a jak se těšíte?
Očekávám spoustu inspirujících zážitků, 
a  jelikož máme 27 losů v soutěži o 60 volných 
Rainbow, tak  věřím, že si  aspoň každý 1 volné 
Rainbow dovezeme domů do České republiky.
V  Rainbow obchodu pracujete již mnoho let 
a  za tu dobu jste nasbírali mnoho zkušeností 
ve všech oblastech obchodu, co byste vzkázali 
lidem, kteří hledají novou příležitost přivýděl-
ku či finanční nezávislost?
RAINBOW příležitost je úžasná! Tak vůbec  ne-
váhejte a pojďte to vyzkoušet s námi. Jsme při-
praveni vám pomoci k úspěchu. 

Za oranžovou skupinu z Tábora vám všem pře-
jeme hodně zdraví a úspěchů

Co bylo klíčové v tomto měsíci, kdy jste obhájili 
další titul měsíce mezi Managery?
Klíčové bylo, že jsme vyškolili 10 nových Talent 
Scoutů a  společně jsme udělali 895 demo, na 
kterých jsme prodali 83 Rainbow.

V  únoru jste se zúčastnili českého Pacesetter 
mítinku, který se konal ve Vysokých Tatrách, 
jak se Vám tento mítink líbil a čím byste moti-
vovali ostatní, aby plnili kvalifikace pro účast 
na těchto mítincích?
Na Pacesetter mítinku ve Vysokých Tatrách 
bylo nejlepší, že nás tam z  Tábora jelo pět. Já 
s  Kristýnou, Libor s  Hankou a  Jindřiška Dvo-
řáková jako klíčová osoba. Zažili jsme 5 dní 
v úžasně zasněžených Tatrách. Po lyžování nebo 

procházkách byly masáže, vířivky nebo sauna 
skvělým relaxem a místní kulinářské speciality 
byly výborné. Zabojujte a splňte kvóty na další 
Pacesetter, abyste vše zažili na vlastní kůži. Tak 
skvělé zážitky se totiž těžko popisují. Až zažijete 
svůj první Pacesetter mítink, budete chtít být na 
každém.

Právě jste se vrátili z  irského Dublinu, kde se 
konal Pacesetter mítink společnosti Rexair, co 
Vás nejvíce nadchlo při setkání se s elitou Rain-
bow z celého světa? 
Do Dublinu jsme se hodně těšili, protože jsme 
pár mezinárodních Pacesetter mítinků již za-
žili. Prohlídka Jamesona a Guinesse byla něco, 
na co se nezapomíná, já si užil golf a Kristýna 

využívala komfort sedmihvězdičkového hotelu. 
Je skvělé, když vás nejlepší lidé z  celého světa 
povzbuzují, i když se dobře nedomluvíte a nece-
lých 3000 prodaných Rainbow za měsíc v Saud-
ské Arábii vás motivuje do další práce.
V  červnu se bude konat mezinárodní mítink 
v  Dubaji ve Spojených Arabských Emirátech. 
Co od tohoto setkání Rainbow lidí z celého svě-
ta očekáváte a jak se těšíte?
Nejvíc se těšíme na to, že nás z  Tábora jede 
9 a věřím, že přivezeme nějaké VOLNÉ RAIN-
BOW! A obchodní mítink nám určitě dá nový 
návod, jak prodávat víc skvělých Rainboušků 
v České republice. Tak pojďme nabízet příleži-
tost všude, ať nás na tyto skvělé mítinky jezdí 
co nejvíc!

Top Manager

Den plný úsměvů přejí
Martin a Kristýna

Libor, Jindřiška a Hanka
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predstavujeme Candidate Distributoryˇ

Rainbow Jihlava

CD David Volšický
Rantířovská 284/19, 586 01 Jihlava – Horní Kosov

tel. 773 645 555
e-mail: jihlava@rainbow.cz 

Rainbow Liberec

CD Petra & Pavel Eger
Kadlická 77, 460 15  Liberec XVI – Nový Harcov

tel. 606 366 469, 739 020 451
e-mail: pavel@eger.us 

Rainbow Česká Lípa

CD Martin Hošek
Horní Podluží 215, okr. DĚČÍN, 407 57

tel. 723 954 550
e-mail: rainbow.hosek@seznam.cz 

Rainbow Svitavy

CD Iveta Zahrádková
Průmyslová 1, 568 29 Svitavy

Korespondenční adresa: Předměstí 50, 569 92 Svojanov
tel. 606 853 306, e-mail: rainbow.svitavy@seznam.cz 

Jihlava

Liberec Česká Lípa

Svitavy

SSD Ing. Iveta & Ing. Jiří Žižkovi

RGD Zdeněk Říčař & Jan Říčař SD Margita & Václav Bečvářovi

SD Margita & Václav Bečvářovi
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Area Distributor
TOP AD - leden 2011

1. - 2. AD Anna & Vasyl Lypchakovi
(8/11, 12/11, 1/12)

Roudnice
nad Labem SD M. & V. Bečvářovi

15 prodejů 
4000 bodů

1. - 2. AD R. Nevím & L. M. Urbanová
(12/10, 4/11, 9/11, 11/11, 1/12) Poděbrady SD M. & V. Bečvářovi

15 prodejů 
4000 bodů

3. - 4. AD Eva & Jindřich Němcovi Karlovy Vary SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi 3400 bodů

3. - 4. AD Ing. Aleš & Vladislav Medlínovi H. Králové SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi 3400 bodů

Na slovíčko s TOP AD v měsících lednu a březnu 2012 – Romanem Nevímem & Lucií Marií Urbanovou

Na slovíčko s TOP AD v měsíci lednu a únoru 2012 – Annou & Vasylem Lypchakovými

V měsíci březnu jste získali velmi prestižní cenu 
RGD trophy, co pro Vás toto ocenění znamená?
Toto ocenění pro nás znamená splnění si závaz-
ků, které jsme si dali. Trofej „RGD trophy“ jsme 
viděli na mítinku klíčových osob sice v jiné po-
době, ale byla úžasná a ta soška se nám tak líbi-
la, že jsme ji chtěli. Akorát, že byla určena jen 
pro obchodního zástupce, který v březnu prodá 
nejvíce Rainbow. A právě tímto chceme podě-
kovat Aničce Lypchakové, protože ona ji tam 
vyprosila a vyrobili jinou trofej pro distributory. 
Což jsme se dozvěděli až poštou J. Já ji prostě 
chtěla a to hlavně proto, že pravděpodobně tato 
stejná soška už nikdy vyrobena nebude, protože 
tyto ceny jsou v Rainbow originální. A tak jsme 
si všichni v kanceláři s lidmi řekli, že ji vyhra-
jeme a dělali jsme každý den vše pro to, aby to 
tak bylo. Bojovali jsme opravdu do posledních 
minut. Každý den se zveřejňovalo, kolik mají 
kanceláře prodejů, tak jsme se pořád honili. 
Pár dní před koncem měsíce se výsledky utajily 
a nikdo nevěděl, jak si stojí. Bylo to jako motor, 
jen věřit a  dělat vše až do konce. Musím říct, 
že to bylo opravdu napínavé a dlouho po tom, 
co odbila půlnoc 31. 3. 2012 jsme nevěděli, jak 
jsme dopadli. Na výsledky jsme čekali ještě ně-

kolik dalších dní, ale stejně jsme si řekli, že jsme 
udělali všechno, co jsme mohli. Já prostě každý 
den věřila, že bude naše - a MÁME JI! Bude se 
pyšnit u nás.J Děkujeme všem za super práci 
v březnu. 

RGD se svými distributory začali pořádat pra-
videlné mítinky Klíčových osob, jaký přínos 
mají pro Vás tato setkání? 
Je super, že se tato setkání pořádají. Nejenže se 
tam dozvíte mnoho nových věcí, které nevíte, 
nebo víte, ale už jste na ně zapomněli nebo je 
neděláte. Je také úžasné odjet na celý den do jiné 
kanceláře užívat si super mítink. Ale hlavně se 
vidět s lidmi, kteří sdílejí to samé, co my. A to je 
naprosto úžasné. Myslíme, že tato setkání jsou 
obrovským přínosem.J Měli bychom být vděč-
ni za to, že tu je tato organizace a tento přístroj, 
protože díky němu máme okolo sebe vše, po 
čem toužíme a o čem jsme celé roky před tím 
snili. Díky tomuto obchodu si právě ty dávné 
sny teď plníme a  jsou reálné. To je to nejkrás-
nější…

V  červnu se bude konat mezinárodní mítink 
v  Dubaji ve Spojených Arabských Emirátech. 
Co od tohoto setkání Rainbow lidí z celého svě-

ta očekáváte a jak se těšíte?
Vaauuu! Už abychom tam byli, sice tam bude 
pekelné horko, ale to nevadí. Absolutně jako 
každý mezinárodní mítink, i  tento bude 100% 
perfektní. Víte, každý z vás, co tento časopis čte, 
tam může být! Rainbow je obrovská příležitost 
změnit si život. I  já a Roman jsme stejně jako 
každý, kdo je v Rainbow a možná jako vy, cho-
dili do „práce“. Když jsme poznali Rainbow, tak 
také přišla chvíle, kdy nám řekli „pojede se na 
mezinárodní mítink„ Vau ... ať to bylo kamkoli, 
třeba Las Vegas, Singapur … proboha, kdy se 
do takové země podíváte? I  má odpověď před 
několika lety byla „Asi nikdy.„ - stejně asi jako 
každého z vás. Jenže... Když jsme poznali tento 
obchod, vlastně tuhle příležitost, tak jsme věřili, 
že tam pojedeme a  JELI JSME. Díky Rainbow 
jsme sny, které jsme si snili a  říkali si o  nich, 
že to jsou jen pěkně natočené krásné filmy, že 
tohle se přeci v normálním životě nemůže stát, 
přeměnili ve skutečnost. Pojeďte na další mí-
tink s námi, můžete jet opravdu všichni. Chtějte 
si změnit svůj život a vdejte se nebo se ožeňte 
s Rainbow, ono vám to vrátí v podobě nejúžas-
nějšího života.

Na co jste se v měsících lednu a únoru při své 
práci nejvíce soustředili, jež Vám přineslo titul 
nejlepších Area distributorů?
Nejvíce jsme se soustředili na nové Talent Scou-
ty. Cílem bylo mít lidi na dni otevřených dveří 
a naučit je demo tak, aby prodávali. Což se nám 
podařilo. Tento obchod je postaven na lidech. 
Bez nich to nejde. Proto touto cestou ještě jed-
nou děkujeme celému týmu Roudničáků za su-
per práci.

Během posledního setkání Klíčových osob vy-
stoupil jako speciální host Tomio Okamura, co 
jste si z  jeho prezentace odnesli a  jaký přínos 

měl tento mítink pro Váš obchod?
Setkání s  takovýmto člověkem se vám nestává 
každý den. Tomio nám jenom potvrdil, že vše 
je o práci. Vše může jít vývojem dopředu (elek-
tronika, Rainbow atd.), ale pokud chceme ně-
čeho dosáhnout, musíme více pracovat. Strašně 
se nám líbila věta, že spánek v podstatě zdržuje, 
Tomio se už dnes těší na to, co bude dělat zítra. 
Je to pracovitý a cílevědomý člověk. Od něj by 
se mohl učit každý.
Z  tohoto příjemného setkání jsme si odnesli 
spoustu pozitivních myšlenek, ale všechny mají 
stejný závěr = bez práce není nic!

V  červnu se bude konat mezinárodní mítink 
v  Dubaji ve Spojených Arabských Emirátech. 
Co pro Vás účast na takovém setkání Rainbow 
lidí z celého světa znamená?
Tento mítink pro nás bude jiný v tom, že si po-
prvé s sebou povezeme zástupce z naší kance-
láře. Manželé Mackovi vyhráli volné Rainbow 
v motivaci od Momira Popovice, a tak se zúčast-
ní super mítinku s námi. Samozřejmě se těšíme 
jak na lidi z Rainbow, tak na skvělé prezentace, 
které nás zase posunou o krůček blíže k našim 
cílům. Každé takové setkání je pro nás velikým 
přínosem. J

Good recruiting vám přejí
Lypčáci

S láskou Lucka a Roman

TOP AD - únor 2012

1. AD Anna & Vasyl Lypchakovi
(8/11, 12/11, 1/12, 2/12)

Roudnice
nad Labem SD M. & V. Bečvářovi

12 prodejů 
4000 bodů

2. AD Eva & Jindřich Němcovi Karlovy Vary SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi 3600 bodů

3. AD Petr & Pavel Vavrošovi Ostrava SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi 3400 bodů
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Tak už tu máme zase další Aktuality, to to 
uteklo. J A můžeme se s vámi se všemi podě-
lit o další zkušenosti a zážitky prostřednictvím 
toho nádherného časopisu, který nám pomáhá 
k rekrutinku! 

V prvé řadě bychom chtěli touto cestou podě-
kovat všem, kteří se podílejí na vydávání tohoto 
časopisu, jelikož je opravdu nádherný! A  také 
bychom chtěli poděkovat za únorový český 
Pacesetter mítink ve Vysokých Tatrách celé-
mu týmu, který pro nás připravil neuvěřitelné 
zážitky a dobrodružství. To nemluvíme o dob-
rotách, které jsme měli každý den na jídelním 
lístku a o dárcích, které jsme měli každý den na 
pokoji. 

Abyste na takovém Pacesetter mítinku mohli 
být, musíte se kvalifikovat. Můžete si určitě do-
přávat cestování a u Rainbow si na něj vydělat, 
ale tohle je zcela jinak = NIC neplatíte! Stačí se 
kvalifikovat a  už si jen užíváte! Ve Vysokých 
Tatrách bylo tolik sněhu, troufám si říct až dva 
metry. Nádherný hotel Patria, odpolední sauna 
a  lázně, masáže, večer dobrá večeře a nakonec 
luxusní dárek na pokoji v podobě košil a svetrů 
s logem Pacesetters. Co si víc si přát? Spočítejte 

si, co k  tomu vlastně potřebujete: přivést nové 
Talent Scouty na den otevřených dveří, zrekru-
tovat je a  dát jim stejnou Rainbow příležitost 
jako jste získali i  vy. Pak už stačí si jen naplá-
novat počet demo, počet prodejů a  jste tam! 
V srpnu jedeme do resortu Svatá Kateřina – tak 
pojeďte s námi! Ještě máte čas. Ale bez rekruto-
vání nových Talent Scoutů to nejde. Musíte mít 
minimálně 3 Talent Scouty ve své skupině. Tak 
na to nezapomeňte! 

A když už jsme u toho cestování, před týdnem 
jsme se vrátili z Pacesetter mítinku společnosti 
Rexair z Irska, neuvěřitelný mítink. I tam může-
te být. V kariéře si zvolte pravou stranu a otevře-
te si vlastní kancelář, staňte se AD a pak SD a za 
splnění kvóty se kvalifikujete na ty nejkrásnější 
místa na světě. Tak schválně, Las Vegas – hotel 
Wynn (nikdy nezapomeneme na svůj první Pa-
cesetter, kterého jsme se mohli zúčastnit), Syd-
ney – Austrálie, Colorado – hotel Broadmore, 
Florida – hotel St. Regis, jubilejní 50. Pacesetter 
na Havaji – ostrov Maui, hotel The Ritz Carlton, 
Arizona – Montelucia, Las Vegas – hotel MGM 
(spojené s  celosvětovou konferencí), Mexico – 
Cancún, San Diego – luxusní resort The Grand 

Del Mar, Florida – Orlando (také spojené s ce-
losvětovou konferencí), a nyní Irsko – hotel Ritz 
Carlton. Na podzim nás čeká luxusní resort The 
Ritz Carlton v Tucsonu v Arizoně.  

Nebýt Rainbow příležitosti, nikdy bychom se 
na tato luxusní místa na světě nepodívali. Chtěj-
te to také! Buďte na každém dni otevřených dve-
ří, který pořádá vaše kancelář. Neustále rekru-
tujte a Rainbow příležitost vám otevře dveře do 
celého světa. A to nemluvíme o dalších místech, 
kde se konaly evropské a mezinárodní mítinky 
- Ekvádor, Černá Hora, Bulharsko, Mallorca, 
Portugalsko, Praha J atd….

Nyní se těšíme na červnovou celosvětovou 
konferenci v  Dubaji. Bude to opět nezapome-
nutelná událost.

Naším dalším cílem je být MASTERS. Víme, 
že bez rekrutování to nejde, a proto v kancelá-
ři pořádáme pravidelné dny otevřených dveří, 
„countdown víkendy“ a  školení pro naše nové 
Talent Scouty = zkrátka rozdáváme a ukazuje-
me RAINBOW příležitost vždy a všude! To je 
náš cíl. Dávat lidem stejnou příležitost, jakou 
jsme dostali my!

Zdravíme všechny Rainboušáky.

J  Bečvíci

Satellite Distributor

leden 117 prodejů únor 61 prodejů březen 102 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, 

9/11, 10/11, 11/11, 12/11, 1/12, 2/12, 3/12)

TOP AD - březen 2012

1. - 2.
AD 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, 10/11, 3/12)

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

1. - 2. AD R. Nevím & L. M. Urbanová
(12/10, 4/11, 9/11, 11/11, 1/12, 3/12) Poděbrady SD M. & V. Bečvářovi

28 prodejů 
4000 bodů

3. AD Ing. Aleš & Vladislav Medlínovi H. Králové SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi 3400 bodů

Na slovíčko s TOP AD v měsíci březnu 2012 – Martinou & Ing. Emilem Orihelovými

V měsíci březnu jste získali velmi prestižní cenu 
RGD trophy, co pro Vás toto ocenění znamená?
Tohoto ocenění si velice vážíme a děkujeme za 
spolupráci všem lidem na kanceláři.

Během posledního setkání Klíčových osob vy-
stoupil jako speciální host Tomio Okamura, co 
jste si z jeho prezentace odnesli a jaký přínos 
měl tento mítink pro Váš obchod?

Především se nám líbila myšlenka, že za kaž-
dým úspěchem stojí pracovitost a houževnatost.

S pozdravem Orihelovi
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Super Satellite 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, 8/11, 9/11, 10/11, 11/11, 12/11, 1/12, 2/12, 3/12)

leden 277 prodejů únor 235 prodejů březen 408 prodejů

máme tady konečně jaro a krásné sluneč-
né dny i pohled na rozkvetlé stromy v nás 
vzbuzují obdiv a pocit něčeho nového, co 
se kolem nás probouzí. A cítíme to každý 
rok, každé jaro, přestože je to vždy stejné. 
Za pár týdnů pokvete kolem nás spoustu 
květin, vše se bude zelenat a  my budeme 
kolem jezdit, či chodit a ani nás nenapadne 
se tomu divit. Protože už to nebude nové... 
Zvykneme si...

 A mě napadá, že tak je to, pro nás lidi, 
více než typické. 

Nadšení, okouzlení a radost z příležitos-
ti, kterou jsme dostali se rozplyne v  toku 
každodenní rutiny. A  tam někde, založe-
nou na dně šuplíku naší paměti, máme 
i  naši kariéru. Určitě se vám stalo, že jste 
si koupili knížku, která vás po prvních 

řádcích zaujala, ale v  průběhu čtení jste 
se začali ztrácet. Něco jste nechápali, něco 
vám úplně nesedlo, a tak jste ji odložili na 
později. Konečně, stále je v knihovně a vy 
se k ní můžete kdykoliv vrátit. Možná, kdy-
bychom se více snažili ji pochopit, věnovali 
jí více času, mohla nám třeba pomoci najít 
odpovědi na naše otázky...

A  tak mě napadá, že právě KARIÉRA 
může být ona tajemná ingredience naše-
ho úspěchu, kterou mnozí z  nás neustále 
hledají.  Znovu si ji prohlédněte, vezměte 
si tužku a  papír a  zkuste si sami spočítat, 
kolik chcete vydělávat a  jak toho nejefek-
tivněji dosáhnete. Začněte volným RAIN-
BOW, pokračujte přivedením dvou, tří 
a více spolupracovníků a postupně zjistíte, 
že můžete prodávat 3 Rainbow za měsíc 

za 30 000 Kč nebo 3 Rainbow za měsíc 
za 150 000 Kč (3 volná Rainbow)!

Vše záleží jen na tom, zda budete na-
bízet spolupráci nebo ne. Naučte se dávat 
lidem stejnou příležitost, jakou jste dostali 
vy sami. 

Pokud se nebudete v  KARIÉŘE úplně 
orientovat, zeptejte se svého distributora, 
on vám jistě vše rád vysvětlí.

NEVZDÁVEJTE TO!! 
Ujistěte se, že znáte odpovědi na všechny 

otázky! Vykročte pravou nohou a  vydejte 
se za poznáním cesty ke svému úspěchu. 
Kariéra změnila život nám, tak proč byste 
to nemohli zkusit i vy!  Staňte se Klíčovými 
lidmi a budujte svůj byznys! 

Milí přátelé,

Hodně odvahy a energie 
do každého dne vám přejí 

Iveta a Jirka Žižkovi

rainbow
opportunity



KONEČNÉ VÝSLEDKY MOTIVACE

kvalifikační období: od 1. do 31. března 2012

kategorie  NEJLEPSÍ  OBCHODNÍ  ZÁSTUPCEˇ

kategorie  NEJLEPSÍ  AREA  DISTRIBUTORˇ

vý
šk

a 3
3 c

m

vý
šk

a 1
7 c

m

Marcela Divišová
& Petr Kuzma

Praha

SSD Ing. Iveta & Ing. Jiří Žižkovi

16 prodejů

AD Martina & 
Ing. Emil Orihelovi

Louny

SSD Ing. Iveta & Ing. Jiří Žižkovi

28 prodejů

AD Roman Nevím
& Lucie Marie Urbanová

Poděbrady

SD Margita & Václav Bečvářovi

28 prodejů

Nejlepší obchodní zástupce neboli obchodní zástupce s největším počtem 
osobních prodejů Rainbow v kvalifikačním období motivace. 
V této kategorii se počítají první i druhé prodeje Rainbow.

Nejlepší Area Distributor neboli kancelář AD s největším počtem prodejů Rainbow v kvalifikačním období motivace. 
V této kategorii se počítají pouze první prodeje.
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Honza Výšek

Miluju hory, miluju sníh a miluju lyžová-
ní. Proto mé srdce bývalého závodního 

lyžaře zaplesalo, když jsem dostal pozvánku SSD 
Jiřího Žižky k účasti na desátý mítink Pacesetters 
na Štrbské Pleso jako klíčová osoba.

Zabalit zimní a podle programu mítinku i let-
ní oblečení, připravit lyže a plavky, a vzhůru do 
hor. V podvečer odjezdu se však mé plány hatí. 
Sněhová kalamita mění mé rozhodnutí. Pojedu 
jako historicky první účastník Pacesetteru vla-
kem. Reklamní slogany hlásají „Vlaky jedou, auta 
stojí.“ Chci být na Štrbském Plese mezi prvními, 
zdá se to být dobrý nápad... NEVĚŘTE REKLA-
MĚ!! Na hranicích se Slovenskem vlak zapa-
dl v  závěji. Mám dostatek času číst si na iPadu 
o historii Rainbow, o historii mítinků Pacesetters 
v knize J.V. Sanderse, největšího vizionáře Rain-
bow obchodu. Mé myšlenky stále častěji odbíhají 
na Štrbské Pleso, kde autíčkáři využívají pohos-
tinné náruče hotelového wellness. V příjemném 
prostředí saun a vířivek probíhá slavnostní uvíta-
cí recepce. Skvělá večeře, mořské plody, slovenské 
speciality, šampaňské ve vířivce, ze sauny rovnou 
do sněhových závějí. Začínám škytat, asi si na mě 
občas vzpomenou. Třeba mi i něco nechají. Vyta-
huju z kufru svačinu. KONEČNĚ!! Po deseti ho-
dinách vyskakuju z vlaku. Zapadám po kolena do 
sněhu na perónu. NAŠLI SI MĚ. HURÁ. Řítím se 
za ostatními, někteří se už loučí a jdou spát. Ó jak 
poučné. Důvěřuj ve vlastní síly. Dárky na pokoji 
jsou tou nejmilejší tečkou za dlouhým dnem.

Ráno se dívám z okna na rozlehlou louku před 
hotelem. Až později mi dochází, že to je Štrbské 
pleso pod sněhovou peřinou. Hotel Patria stojí na 
nejlepším místě. Na jedné straně jezero, na druhé 
asi pět set metrů k lanovce na Solisko. Po snídani 
vyrážíme na lyže, v  provozu jsou sjezdové tratě 
u skokanských můstků. Silný vítr nedovolil pro-
voz velké lanovce. Na dopolední svezení na lyžích 
to však bohatě stačí. Oběd vybírám z  jídelního 
lístku. Otáčím listy, nemůžu si vybrat. Předkrmy, 

polévky, bifteky, ryby, drůbež, místní speciality 
..... a zvěřina. Jdu do jeleního stejku. O mém chu-
ťovém zážitku vyprávím s takovým nadšením, že 
strhnu lavinu jeleních stejků a zvěřiny i u ostat-
ních. Spěchám na masáže. Jo a zaplatit? To na Pa-
cesetter mítinku umím. Podepsat jsem se naučil 
už na základní škole. Nechávám své tělo hýčkat 
v  péči hotelových masérů. Sportovní, reflexní 
i  speciální masáže, peeling, med, mořské řasy, 
lávové kameny. Využíváme maximálně nabídku 
hotelového spa. Stále padá otázka: „Co jste to za 
firmu?“ Nikdy neměli tak po minutách napláno-
vaný čas, ještě nikdo neměl uvítací recepci u víři-
vek. Přestávku mezi masážemi trávím v saunách. 
Finská, eukalyptová, bylinková, turecká, parní. 
Vše v krásném prostředí, bar hned u odpočinko-
vých lehátek s  výhledem na Tatry. Jen nerad se 
loučím, ale další zážitek si nesmím nechat ujít. 
Projížďka na sněžných skútrech. Přicházíme na 
louku, kde na nás čekají čtyři silné stroje. Nase-
dám. Rychle přidávám plyn. Pás skútru prohráb-
ne sníh, přední lyže proříznou závěje. V prudké 
zatáčce se nakloním. Vychutnávám si, jak stroj 
pode mnou poslouchá. Obsluha skútrů zvedá 
malinko varovně prst. Po dvojicích vyrážíme za 
horským vůdcem na projížďku zasněženou kra-
jinou. Fotíme se, projíždíme lesem i po stezkách 
mezi hotely. Vracíme se. Další ze zážitků, na které 
budu dlouho vzpomínat. Večer sedíme společně 
v  lobby baru, ochutnáváme víno, koktejly, boro-
vičku.. a kecáme. O Rainbow, jak jinak.

Obchodní mítink je zlatým hřebem 
Pacesetteru. Tombola, další dárky. Vyhrávám 
sadu nožů Zepter. Jirka Žižka mluví o  snech, 
o  plánech. Honza Říčař o  příležitosti, kterou 
Rainbow byznys nabízí, Vašek Bečvář o  ukázce 
přídavných zařízení, Gita Bečvářová ukazuje, 
jak snadno domluvit demo z  dema, Miloš Ťupa 
mluví o nadšení. Jen tenhle mítink soustředí špič-
ky Rainbow z České republiky na jednom místě. 
A všichni se rádi podělí o svoje zkušenosti a vize. 

Prostor dostávají i  kvalifikovaní na Pacesetter. 
Martin Hach, jako účastník mnoha mítinků v za-
hraničí, je nadšený z obsahu, množství informací, 
přínosu a profesionality mítinků českých, Mirek 
Endt mluví o  vztahu k  zákazníkům a  využívání 
moderních technologií a  Liborovi Nygrýnovi se 
splnil dětský sen – stát se hercem. A  tak hraje 
každý večer hru zvanou demo. Na závěr Zdeněk 
Říčař pochválí svou Rainbow rodinu. Společné 
fotografování nás skvěle naladí. Kvalifikovaní 
QuotaBuster míří večer do Koliby. Slovenské spe-
ciality, husy, kachny, lokše, cikánská hudba, prou-
dy borovičky a další dárky jsou skvělou odměnou 
za mimořádnou práci v  posledním půlroce. My 
ostatní si alespoň trochu protáhneme tělo u ku-
lečníku a bowlingu.

V  sobotu se ukazuje sluníčko. Hurá na lyže 
a snowboardy. Lanovka nás veze na Solisko. Vy-
rážíme na skvěle upravenou sjezdovku. Nabírám 
rychlost. Dlouhé carvingové oblouky, kdy se 
hrany lyží prudce zařezávají do svahu, střídám 
s krátkými, skáču na boulích, pouštím se i mimo 
trať do čerstvě napadaného prašanu. Gejzíry sně-
hu odletují od lyží a za mnou zůstává krásně vy-
kroužená stopa. Tomba by čuměl. Prostě ráj pro 
lyžníky v  nádherném prostředí Vysokých Tater.  
A  odpoledne další sauny a  masáže. Těšíme se 
na večer. Čeká nás slavnostní večeře o pěti cho-
dech, vyhodnocení nejlepších, představení sou-
těže o  účast na americkém Pacesetters, předání 
zlatých přívěšků našim krásnějším polovičkám. 
Závěrečná discopárty nás zvedá ze židlí. Musíme 
ukázat, že nám ještě zbyly nějaké síly do finiše.

Loučíme se a  slibujeme si, že se uvidíme 
i  příště. A  vy všichni ostatní? O  Pacesetteru 
nestačí jen číst, ten se musí zažít. Zeptejte se 
svých distributorů, jak se můžete na prodlou-
žený víkend ve skvělých resortech kvalifikovat. 
TAK NASHLE ve Svaté Kateřině.
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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 kvalifikovaní 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 kvalifikační období. Každý 
Leader, Manager, Candidate Distributor a Area Distributor ob-
drží 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

Svatá Kateřina
Wellness Resort

Počátky
22. - 26. srpna 2012

www.pacesetters.cz

Speciální program pro všechny Leadery, Managery, CD a AD
kvalifikační období: 1. února 2012 - 31. července 2012

RGD Zdeněk Říčař & Jan Říčař se svými Super Satelitními distributory Ing. Ivetou & Ing. Jiřím Žižkovými 
a Satelitními distributory Margitou & Václavem Bečvářovými vyhlašují:



průběžné výsledky kvalifikace k 30. 4. 2012

přehled kvót

Pozice Jméno

AD Martina & Ing. Emil Orihelovi 120 20 132 22,0 168 28 3 28 2 87 99 135

AD Jana & Jiří Vaněčkovi 120 20 132 22,0 168 28 6 21 1 92 104 140

AD Eva & Jindřich Němcovi 120 20 132 22,0 168 28 11 19 7 83 95 131

AD Ing. Aleš & Vladislav Medlínovi 120 20 132 22,0 168 28 9 22 24 65 77 113

AD Zdeněk Barták 120 20 132 22,0 168 28 0 0 1 119 131 167

AD Miroslav Sladký & Josef Novotný 120 20 132 22,0 168 28 8 14 7 91 103 139

AD Iva & Jaroslav Škubicovi 120 20 132 22,0 168 28 4 3 0 113 125 161

AD Petr & Pavel Vavrošovi 120 20 132 22,0 168 28 10 4 3 103 115 151

AD Josef Suchý & Martina Urbánková 120 20 132 22,0 168 28 1 16 1 102 114 150

AD Petra & Tomáš Bečvářovi 120 20 132 22,0 168 28 3 4 4 109 121 157

AD Anna & Vasyl Lypchakovi 120 20 132 22,0 168 28 12 13 19 76 88 124

AD Roman Nevím & Lucie Marie Urbanová 120 20 132 22,0 168 28 3 28 19 70 82 118

CD David Volšický 60 10 66 11,0 84 14 4 3 3 50 56 74

CD Martin Hošek 60 10 66 11 84 14 2 5 5 48 54 72

CD Iveta Zahrádková 60 10 66 11,0 84 14 1 1 1 57 63 81

CD Petra & Pavel Egerovi 60 10 66 11 84 14 5 3 8 44 50 68

EM Martin Hach & Kristýna Suchá 390 65 506 84,3 644 107 75 117 45 153 269 407

EM Libuše & Miroslav Endtovi 300 50 330 55 420 70 35 51 33 181 211 301

SM Hana & Libor Nygrýnovi 270 45 297 49,5 378 63 43 62 27 138 165 246

EM Diana Sikorová 150 25 165 28 210 35 29 43 27 51 66 111

JM Jana Šišková 150 25 165 28 210 35 25 43 22 60 75 120

JM Miroslava & Petr Vosýnkovi 150 25 165 28 210 35 15 26 15 94 109 154

JM Ing. Tomáš Dvořák 150 25 165 28 210 35 13 13 7 117 132 177

JM Petr Kučera 150 25 165 28 210 35 4 9 4 133 148 193

JM Dana & Miroslav Špeťkovi 150 25 165 28 210 35 21 36 39 54 69 114

TL Eliška & Rostislav Čechovi 90 15 99 17 126 21 20 20 10 40 49 76

GL Radek Bělka 90 15 99 17 126 21 7 9 6 68 77 104

GL Libuše Stranková 90 15 99 17 126 21 9 7 3 71 80 107

TL František Bejblík 90 15 99 17 126 21 6 6 4 74 83 110

TL Jaroslav Beránek 90 15 99 17 126 21 10 7 5 68 77 104

TL Jitka & Karel Šíchovi 90 15 99 17 126 21 10 13 8 59 68 95

TL Mgr. Zdeňka Havlová 90 15 99 17 126 21 12 18 9 51 60 87

GL Kamila & Tomáš Tůmovi 90 15 99 17 126 21 7 12 4 67 76 103

GL Michal Majer 90 15 99 17 126 21 8 14 18 50 59 86

GL Petra Schwarzová 90 15 99 17 126 21 5 5 5 75 84 111

GL Natalya Štotová 90 15 99 17 126 21 6 6 1 77 86 113

GL Tanya Šťástková 90 15 99 17 126 21 10 15 9 56 65 92

GL Mgr. Luděk Černý 90 15 99 17 126 21 4 3 8 75 84 111

GL Marcela Divišová & Petr Kuzma 90 15 99 17 126 21 19 22 10 39 48 75

GL Milan Habich ml. 90 15 99 17 126 21 1 6 1 82 91 118

GL Břetislav Ťujík 90 15 99 17 126 21 1 8 11 70 79 106

GL Pavel Mareš 90 15 99 17 126 21 8 10 7 65 74 101

GL Miloš Procházka 90 15 99 17 126 21 8 14 4 64 73 100

GL Ing. Milan Nedoma 60 15 66 17 84 21 1 59 65 83

měsíc květen červenměsíc duben červenec

Účast QB Výzva

6 měs. Výzva

Kvalifikace Zbývající počet prodejů

únor březen6 měs. 6 měs. měsíc Účast QB

Webové stránky Pacesetters pro vás PRAVIDELNĚ AKTUALIZUJEME!

www.pacesetters.cz

Samozřejmostí je, že na webových stránkách Pacesetters najdete vždy aktuální 
informace. Ať už se jedná o  výsledky kvalifikace, užitečné odkazy, týkající se 
nadcházejícího mítinku, anebo veškerá pravidla vyhodnocování Pacesetters.
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Nezávislé laboratoře testovaly Rainbow a prokázaly, že

Česká iniciativa pro astma, obecně pro-
spěšná společnost, byla založena v roce 1996 
jako český ekvivalent Globální iniciativy pro 
astma, organizace, která má za úkol koordino-
vat v  celosvětovém měřítku aplikaci moder-
ních poznatků lékařské vědy do péče o astma. 
Česká iniciativa pro astma (ČIPA) hned při 
svém založení publikovala první standardizo-
vané doporučené postupy v diagnostice, pre-
venci a léčbě průduškového astmatu v České 
republice. Tato publikace se významně uplat-
nila jako vodítko pro české lékaře při zavádění 
tehdy nových léčebných postupů pro nemoc-
né postižené astmatem. Právě v té době byly 
totiž zavedeny nové léky zaměřené na preven-
tivní léčbu alergického zánětu v průduškách, 
které zcela změnily do té doby zaužívané po-
stupy, které postihovaly pouze příznaky ne-
moci a ne její podstatu. Po publikaci českých 
doporučených postupů a následné sérii edu-
kačních seminářů pro praktické lékaře se po-
stupně významně zlepšila diagnostika nemoci 
a  zavedením nových léčebných protokolů se 
podařilo podstatně zlepšit průběh nemoci. 
Přibližně od roku 2000 jsme mohli začít po-
zorovat snížení výskytu akutních stavů a těž-
kých stavů vyžadujících intenzivní péči. Po-
stupně se snížila i úmrtnost na astma, která je 
dnes prakticky nejnižší v Evropě. S postupem 
vědeckého poznání byly následně dále inovo-
vány doporučené postupy, jak ty globální, tak 
ty české. Můžeme hrdě říct, že v České repub-
lice je péče o  astma na velmi vysoké úrovni 
a  v  některých aspektech i  přesahuje úroveň 
obvyklou v  mnohých jiných vyspělých ze-
mích. Je pro nás ctí, že se Česká iniciativa pro 
astma na tomto přerodu kvality péče o prů-
duškové astma u nás významně podílela. 

ČIPA o.p.s. se kromě inovací doporuče-
ných postupů snaží i  o  průběžné vzdělávání 
laické i  odborné veřejnosti v  oblasti alergie 
a astmatu. Kromě nejrůznějších kurzů vydá-

váme i  publikace pro laickou veřejnost, pří-
ručky pro nemocné, pořádáme každoročně 
vzdělávací akce pro lékaře i sestry. Pro pacien-
ty s onemocněními dýchacích cest vydáváme 
časopis Alergie, astma, bronchitida, pro od-
borníky vychází s naší účastí odborný časopis 
Alergie, který uveřejňuje výsledky českého 
odborného výzkumu v oblasti alergie, imuno-
logie a respirační medicíny. 

Naší nejnovější rozsáhlou aktivitou je 
série regionálních seminářů pro učitele ma-
teřských, základních a středních škol, v nichž 
učíme učitele na alergii a  astma myslet, po-
znávat její příznaky u školních dětí a zvládat 
případné akutní stavy, které se ve školním 
prostředí mohou objevit. Tyto semináře pořá-
dáme již třetím rokem a počet proškolených 
pedagogů se blíží dvěma tisícům. ČIPA pro-
vozuje také webové stránky, které poskytují 
aktuální informace jak laikům, tak odborné 
veřejnosti (www.cipa.cz).

V  této činnosti nám od našeho založení 
pomáhají naši partneři, donedávna přede-
vším z  farmaceutických společností působí-
cích na českém trhu v oblasti astmatu, alergie 
a respiračních nemocí. V posledních dvou le-
tech se k této skupině našich partnerů přidala 
i firma Rainbow, která se rozhodla podporo-
vat péči o astma v České republice. Je to mimo 
jiné i důkaz toho, jak důležitý je vztah kvalitní 
péče o domácí prostředí k alergii a  astmatu. 
Domácí prostředí je totiž jedním z  nejdůle-
žitějších příčinných faktorů v  rozvoji alergie 
a  astmatu. Redukce expozice roztočům, do-
mácímu prachu a případným zvířecím alerge-
nům byla prokázána jako významná součást 
prevence i péče o již nemocné alergií a astma-
tem. 

Vážíme si velice podpory, kterou nám 
naši partneři poskytují. Získané prostředky 
jsou použity přímo na financování našich 
vzdělávacích aktivit, publikací pro laickou ve-
řejnost a provoz webových stránek.        

Bez této podpory by provoz naší nezis-
kové organizace nebyl možný a  my jsme za 
kontinuální pomoc nesmírně vděčni. Je to 
totiž prakticky přímá podpora našich nemoc-
ných a kvalitní péče o alergie a astma v České 
republice. Jak ukazují výsledky hodnocení 
vývoje epidemiologických ukazatelů v České 
republice, nejsou tyto prostředky investovány 
zbytečně. 

Prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc.

POMÁHÁ
Z každého prodaného Rainbow

přispíváme společnosti ČIPA na boj
proti astmatu a alergii.

www.cipa.cz

Prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc. , ředitel ČIPA o.p.s.

Rainbow podporuje péči o astma v ČR!

Meets 
ASP:03:03
Standard for 
Vacuum Cleaners

 3 Rainbow zbaví domácnost velkého 
množství alergenů.

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

 3 Rainbow je při odstraňování alergenů 
stále stejně účinné, i přes nečistotami 
zaplňující se nádobu s vodou.

 3 Při vyprazdňování nádoby s vodou 
nejste vystaveni alergenům.



www.rainbowaktuality.cz 21

POMÁHÁ
Z každého prodaného Rainbow

přispíváme společnosti ČIPA na boj
proti astmatu a alergii.

www.cipa.cz

Rainbow podporuje péči o astma v ČR!



opportunity

nemusí potvrzovat desetinky volného Rainbow,

Group 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*

MAXIMÁLNÍ PROVIZE*

MAXIMÁLNÍ PROVIZE*

MAXIMÁLNÍ PROVIZE*

MAXIMÁLNÍ PROVIZE*

MAXIMÁLNÍ PROVIZE*

MAXIMÁLNÍ PROVIZE*

ZÁKLADNÍ PROVIZE* + BONUSY

Master Satellite
Distributor

Super Satellite Distributor

Area Distributor

Candidate Distributor

Satellite Distributor

doporučení distributora 
vlastní kancelář, vzdálenost min. 50 km

podmínky:

podmínky:

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:

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

3.500,-Kč z každého prodeje ve skupině

podmínky:

výhody:

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

new

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

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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Napsali jste nám...

Naše Rainbow jsme si koupili v roce 1991 a moje žena ho od té doby 

používá téměř každý den. Nikdy nepotřebovalo opravu, možná jsme jen 

několikrát vyměnili kartáčky. Stále máme původní manuál a přídavná 

zařízení. V roce 1991 jsme za něj zaplatili pomalu stejně, jako za naše 

nové auto. To byla investice! Už oslavilo 21. narozeniny a stále skvěle 

funguje. Chceme vás pochválit za výrobek, který funguje tak, jak jste 

slibovali. Prodejce nám tehdy řekl, že to bude jediný vysavač, který si 

koupíme. Jenom jsem vám chtěl říci, jak jsme za něj rádi.

    Petr T., Praha

Dobrý den,
naše rodiny (moji rodiče i sestřina rodina) mají Váš 

úžasný vysavač Rainbow. Jsme s ním moc spokojeni 
a nedáme na něj dopustit. Používáme ho již několik let. 

Ráda bych, jestli byste mohli udělat předváděcí akci 
u mých známých. Paní v rodině trpí alergiemi a mají 

nějaký vysavač „pro alergiky“. Nemyslím si, že je až tak 
dobrý. Sama jsem s ním vysávala a s Rainbow se to 

nedá srovnat. 
Určitě by souhlasili s předváděčkou - hlavně nezapo-

meňte zdůraznit, že se jedná o vysavač pro alergiky a já 
jim ho doporučuji. Tato rodina bydlí  u Nového Jičína, 

vlastní vegetariánskou restauraci, obchod zdravé výži-
vy a zabývají se zdravým životním stylem všeobecně. 

Ještě bych se chtěla zeptat, jestli i pro mne plynou 
z doporučeného prodeje Rainbow nějaké výhody, nebo 

jestli by výhody mohli obdržet oni. Děkuji za ochotu a brzkou odpověď. Po obdržení zpětné-
ho mailu bych to s nimi předběžně domluvila a dala Vám 

na pána kontakt.
S pozdravem  Daniela P., Brno

Mnoho pozdravů z Brna a zároveň poděkování za to nejskvělejší, co nám jako rodině v poslední době neuvěřitelně pomohlo – vysavač Rainbow. Díky němu jsem eliminovala na minimum svoje astmatické záchvaty kašle, ostatním členům rodiny se lépe dýchá a kočkám a psům v naší domácnosti přestalo téci z očí. Nikdy předtím se mi nepodařilo uklidit tak, jako s tímto přístrojem. Máme ho doma již přes rok a kdykoliv ho používám, tak firmě Rexair v duchu děkuji. Přístroj bych už nedala z ruky, je to náš rodinný poklad a počítáme s tím, že za nějaký ten rok si pořídíme ještě jeden přístroj na chalupu. I když to zní nereálně, přála bych tento výrobek do každé domácnosti, kanceláře a do každého zdravotnického zařízení. 
S pozdravem a přáním mnoha obchodních úspěchů  Zora P., Brno

Chtěl bych velmi poděkovat za 
příjemnou a praktickou ukázku 
vašeho produktu Rainbow. 
Pan Pavel Fiala nás přesvědčil 
o kvalitě vašeho produktu na 
100%. Zato jsme mu velmi vděčni 
a budeme uvažovat o koupi tohoto 
výrobku.

S velkým díkem 
rodina N., Kralupy Nad Vltavou

Vážení,

chtěla bych touto cestou ocenit Vašeho 

pracovníka pana Pavla Mareše. Včera mě na-

vštívil a propagoval Váš výrobek „Rainbow“. 

Jeho výklad byl naprosto profesionální, jeho 

chování příjemné. Bohužel- s ohledem na mé 

stávající finanční možnosti nemohu nyní Váš 

výrobek koupit. Nicméně věřím,že pan Mareš 

k úspěšnému prodeji určitě přispívá. 

Blanka D., Praha

Dobrý den, chtěl bych touto cestou poděkovat servisnímu středisku v okr. K.Vary, manželům 

Němcovým za velice profesionální přístup k žádosti o záruční opravu čističe koberců AquaMate III. 

Po několika zmatečných odpovědích od neautorizovaných servisních techniků (nalezených na 

internetu) jsem dostal odkaz na výše uvedené středisko,kde jsem byl perfektně obsloužen. 

Vím o čem mluvím, měl jsem model 1998 a od 2009 poslední model.

Miroslav P., Karlovy Vary

Rádi bychom se s vámi podělili o dopisy, které nám posíláte. Vždy nás moc potěší 
a zahřeje pozitivní hodnocení a vynasnažíme se dělat vše pro to, abyste s námi byli 
i v budoucnu nadmíru spokojeni!

Dobrý den, v sobotu jsem se zúčastnila předvedení vysavače Rainbow v Měchonicích. Prezentaci nám předvedli manželé Kroupovi. Ráda bych jim touto cestou poděkovala a vyjádřila spokojenost s jejich profesionálním přístupem a způsobem prezentace. Jejich přístup dělá dobré jméno firmě i výrobku. 
S přátelským pozdravem 
Hana T., Praha

Vážený pane řediteli,  
chtěla bych touto formou vyjádřit poděkování 
dealerovi Vaší firmy p. Zdeňku Haškovi za velmi 
pěkně provedenou předváděcí akci prezento-
vaného výrobku v naší domácnosti. Myslíme si 
s manželem, že výše jmenovaný dealer napros-
to perfektním a profesionálním vystupováním 
reprezentuje Vaši firmu.

S pozdravem  Marie B.

Dobrý den,

tímto bych chtěl vyjádřit POCHVALU 

Vašemu obchodnímu zástupci panu 

Václavovi Ferencovi. Minulý týden 

u nás doma předváděl prezentaci 

výrobku Rainbow. Díky jeho laskavému 

a profesionálnímu přístupu jsme si 

Váš výrobek zakoupili.

Jen tak dál!

Spokojený zákazník 

Dušan K., Kolínsko
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Setkání s  krásnou, energic-
kou a  nesmírně charismatickou 
Chantal Poullain pro mne bylo 
nevšedním zážitkem. Prezidentka 
nadace Archa Chantal a  oblíbe-
ná herečka  si ve svém nabitém 
programu našla chvilku, aby si se 
mnou popovídala o  svých zkuše-
nostech s Rainbow. Škoda jen, že se 
její skromnost a  neodolatelný pří-
zvuk nedají přenést na následující 
řádky.

Chantal, kdy jste se poprvé 
setkala s Rainbow?
Kdysi jsem závodila v autech. To 
bylo v Brně a tam jsem se potka-
la se Zdeňkem Říčařem a  jeho 
manželkou Danou. Tak jsme 
se o  tom nějak bavili a  najed-
nou jsem měla Rainbow doma 
v  Olšanech, kde jsem bydlela 
s  Bolkem. Měla jsem to první 
Rainbow dvacet let.

Dvacet let? To už je vcelku 
dlouhá doba na prověření. Jaké 
máte zkušenosti?
Já nejsem moc technická. Úplně 
mě nervuje, když si něco kou-
pím a ono se to po chvíli pokazí. 
A nenávidím přístroje, které po 

roce nebo dvou přestanou fun-
govat. Ale tohle, to Rainbow, to 
nepotřebovalo opravu celých 
dvacet let. To je fascinující. 

Vraťme se k  tomu, proč jste 
si tenkrát Rainbow pořídila. 
Určitě to nebylo jen z rozmaru. 
Co Vás nejvíc zaujalo?
V  té době jsem nikdy neviděla 
vysavač, který fungoval na to 
odstřeďování do vody. A  to se 
mi líbilo nejvíc. Vzpomínám si, 
když nám to Zdeněk ukazoval. 
To bylo neskutečné. Všude byla 
špína. A  navíc to dělalo úplně 
všechno – koberce, prach, pod-
lahy, kytky. A to byl první vysa-
vač, u  kterého jsem si řekla, že 
ho chci mít. 

Farma v  Olšanech je veliká. 
Uklízela jste sama anebo jste 
měla někoho na úklid?
Občas jsem měla pomoc, ale 
většinou jsem to dělala já sama. 
Jsem uklízecí typ. Dnes v Praze 
mám hospodyni, protože mi ten 
čas opravdu chybí. Ale Rainbow 
jsem vždycky dokázala ocenit, 
protože mi ušetřilo spoustu prá-
ce. Rozdíl je neskutečný.

Jaký rozdíl máte na mysli?
Ta síla, se kterou to pracuje. 
Hned je vidět, kolik špíny je v té 
vodě. Všechno se to tam točí 
a  nikdy se nemusí měnit žád-
ný sáček. A mám ráda, když to 
doma voní. Při uklízení dávám 
do vody různé vonné oleje a au-
tomaticky se tím provoní celý 
byt. Nemusím se o to starat.

Takže Rainbow „zapadlo“ do 
Vaší domácnosti.
Jsou věci, které jsou pro mou 
domácnost důležité. Zásadní 
jsou postel, trouba, dobrá pánev 
a  vysavač, který má ještě navíc 
X funkcí, že čistí vzduch, myje 
okna a tak dále. To jsou věci, bez 
kterých se neobejdu.

Po dvaceti letech jste si poří-
dila nový model Rainbow. Co 
vidíte jako největší změnu?
Byla jsem nadšená i tím starým 
modelem. Jak už jsem řekla, 
fungoval celou dobu skvěle. Jen 
neměl jedno kolečko, které se mi 
podařilo ulomit. Teď mám nové 
Rainbow a  to je krásné. Je na 
něm spousta detailů, kvůli kte-
rým se s ním lépe pracuje. Taky 

svítí, takže když zajedu pod 
postel, tak tam je vidět. A  čistí 
vzduch. To se mi moc líbí. Když 
jsem ho přivezla domů, tak jsem 
ho hospodyni nechtěla půjčit, 
všechno jsem si nejdřív chtěla 
vyzkoušet sama.

A  nějaký vzkaz našim zákaz-
níkům anebo obchodním zá-
stupcům?
Sami víte, že když jednou máte 
Rainbow, tak už si nedokáže-
te představit uklízet něčím ji-
ným. Já jsem ho sebou vždycky 
transportovala – do bytu v Brně, 
pak i do Prahy a na víkendy do 
Olšan. A  nemyslím si, že bych 
byla posedlá čistotou. Ono pro-
stě člověku ušetří energii při 
uklízení a  to nemluvím o zdra-
ví. Speciálně ve městě, kde je 
spousta aut a  prachu, je čištění 
vzduchu doma vynikající. Ob-
zvláště pokud máte děti. A  pro 
ty z vás, kdo ještě Rainbow ne-
máte, bych to shrnula: kvalitní,  
spolehlivé a zdravé. 

Chantal Poullain Polívková

Rainbow je už 20 let členem mé domácnosti!

–jře–
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PACESETTER MÍTINK SPOLEČNOSTI REXAIR

The Ritz–Carlton Powerscourt 
Dublin, Irsko 

15. – 19. dubna 2012

Společnost Rexair se rozhodla zamířit mimo Spojené stá-
ty a uspořádat letošní jarní Pacesetter mítink v jedné z nejza-
jímavějších a nejpřívětivějších zemí světa – v Irsku.

Krása a historie tamní krajiny v kombinaci s veselou po-
hostinností dává jeho metropoli Dublinu kouzlo zřídka vidě-
né v jiných městech na světě. Hrabství Wicklow, známé jako 
zahrada Irska, které hostilo tento mítink, je jednou z nejpo-
užívanějších filmových lokací v  Evropě. Byly zde natočeny 
filmy jako Statečné srdce, Hrabě Monte Cristo a Excalibur.

Českou republiku na tomto setkání elity Rainbow repre-
zentovali RGD Zdeněk Říčař, RGD Jan Říčař, SSD Ing. Jiří 
Žižka s  dcerou Veronikou, SD Margita a  Václav Bečvářovi 
a klíčové osoby EM Martin Hach s Kristýnou Suchou.

Kromě relaxace a  výtečného jídla čekalo na účastníky 
mnoho aktivit. Jachting, jízda na koni, sokolnictví, lukostřel-
ba, samozřejmě golf, ale také výjimečná návštěva centra Du-
blinu. Během prohlídky pivovaru Guiness si všichni mohli 
natočit vlastní pintu piva a v původní továrně Jameson pro-
nikali do tajů nejjemnější irské whisky.

Všichni si odvezli nezapomenutelné vzpomínky a těší se 
na další setkání tohoto druhu, které se uskuteční v září letoš-
ního roku v Tucsonu v Arizoně.
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SSD Ing. Iveta & Ing. Jiří Žižkovi - Praha

SSD Ing. Iveta & Ing. Jiří Žižkovi - Tábor

= 113 titulů

= 13 titulů
1/12 – 130 RB 2/12 – 100 RB 3/12 – 153 RB 

3/12 – 127 RB 

Únor 2012
24 DEMO - Part Time

z kanceláře SD Bečvářových: I. Kořínská, H. Kopecká, L. & R. Volencovi
z kanceláře RGD Z. Říčaře & J. Říčaře: M. & B. Podolyakovi, T. Ternová
z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Praha: M. Regentík
z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Tábor: D. Barešová & I. Součková
z kanceláře AD A. & V. Lypchakových: M. Vobořilová

48 DEMO - Full Time
z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Praha: M. Divišová & P. Kuzma
z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Tábor: K. Chalupský

TS s 1. prodejem
z kanceláře RGD Z. Říčaře & J. Říčaře: J. Polák
z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Praha: J. Fafková, J. & J. Ptáčkovi, Z. Novák
z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Tábor: P. Velacek, M. & P. Tichých, Z. Kejval, 
M. Kopecký, Z. Liebeltová
z kanceláře AD E. & J. Němcových: R. Krassová
z kanceláře AD P. & T. Bečvářových: P. Novotná, P. Kubašková
z kanceláře AD Ing. A. & V. Medlínových: G. Musialová
z kanceláře AD J. & J. Vaněčkových: B. Siedtmann, J. Káža
z kanceláře AD M. & Ing. E. Orihelových: D. Cipra
z kanceláře AD M. Sladkého & J. Novotného: Ing. V. Netušil

100+ osobních prodejů v kariéře
Miroslav Sladký AD M. Sladký & J. Novotný 500 prodejů
Natalya Štotová SSD Ing. Žižkovi - Tábor 400 prodejů
Libuše Stranková SD M. & V. Bečvářovi 200 prodejů

Březen 2012
24 DEMO - Part Time

z kanceláře SD Bečvářových: H. Kopecká
z kanceláře AD Lypchakových: A. & M. Mackovi
z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Praha: M. Přílučík, D. Zavřel, J. Tůmová
z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Tábor: V. Podlahová

48 DEMO - Full Time
z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Praha: M. Divišová & P. Kuzma, T. Tůmovec, 
P. Mareš, P. Vosýnek, K. & T. Tůmovi 
z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Tábor: K. Chalupský, F. Bejblík, L. Šeba, 
P. Devera, J. Hrnčíř, D. Balog, J. Beránek, Ing. T. Dvořák, Ing. M. Šrámek, 
J. Rolník
z kanceláře SD Bečvářových: J. Šišková, I. Kořínská
z kanceláře AD E. & J. Němcových: M. Kostrej
z kanceláře AD J. & J. Vaněčkových: Mgr. J. Pleskač
z kanceláře AD P. & P. Vavrošových: T. Beneš

TS s 1. prodejem
z kanceláře RGD Z. Říčaře & J. Říčaře: J. Hatina, A. Bezpalko, J. Skaloš
z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Praha: D. Strejčková, D. Vycpálek, 
L. Zikmund, M. Vlk, J. & J. Svátkovi, B. Fleissigová, M. Svatek
z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Tábor: M. Pospíšil, V. Samec, J. Hovorka, 
J. Hněvkovský, M. Pavelec
z kanceláře SD M. & V. Bečvářových: M. Benešová, K. Bulínová, J. Černý, 
J. Jonášová, L. Kasajová, M. Vaňková
z kanceláře AD A. & V. Lypchakových: L. Rejhonová, E. Švojgrová, 
E. Křepínská, V. Štěrbová, I. Horáková
z kanceláře AD Ing. A. & V. Medlínových: Š. Hiršová
z kanceláře AD J. & J. Vaněčkových: P. Friedl, J. Rada
z kanceláře AD M. & Ing. E. Orihelových: J. Štěpánová
z kanceláře AD J. Suchého & M. Urbánkové: J. Šimanová
z kanceláře AD P. & P. Vavrošových: J. Študent, P. Kozlová
z kanceláře AD E. & J. Němcových: M. Lev

100+ osobních prodejů v kariéře
Dana & Miroslav Špeťkovi SSD Ing. Žižkovi - Praha 600 prodejů
Vasyl Lypchak AD A. & V. Lypchakovi 500 prodejů
Petr Devera SSD Ing. Žižkovi - Tábor 100 prodejů

Leden 2012
24 DEMO - Part Time

z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Tábor: J. Homolka & M. Bicanová
z kanceláře SD Bečvářových: J. Kuneš, I. Kořínská & D. Ryba, H. Kopecká
z kanceláře AD A. & V. Lypchakových: A. & M. Mackovi

48 DEMO - Full Time
z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Tábor: K. Chalupský, P. Devera, F. Bejblík
z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Praha: V. Částek, L. Tichý & J. Kosíková
z kanceláře SD M. & V. Bečvářových: J. Šaffer

TS s 1. prodejem
z kanceláře RGD Z. Říčaře & J. Říčaře: I. Červenková, V. Trávníček
z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Praha: L. Zvánovec, M. Regentík
z kanceláře SD M. & V. Bečvářových: J. & M. Černých, M. Francová
z kanceláře AD E. & J. Němcových: M. Petráček
z kanceláře AD J. & J. Vaněčkových: M. Šimková, D. Gottwald, J. Benda
z kanceláře AD P. & P. Vavrošových: R. Branný, M. Czech
z kanceláře AD R. Nevíma & L. M. Urbanové: P. Majoroš

100+ osobních prodejů v kariéře
Karel Šícha SSD Ing. Žižkovi - Praha 600 prodejů
Kamila & Tomáš Tůmovi SSD Ing. Žižkovi - Praha 500 prodejů
Mgr. Zdeňka Havlová SSD Ing. Žižkovi - Praha 300 prodejů

100 prodejů „pod jednou střechou“
100 Under One Roof

únor 2012
3 RC

březen 2012
13 prodejů

březen 2012
12 prodejů

březen 2012
11 prodejů

březen 2012
51 demo

AD Lucie Marie 
Urbanová

Poděbrady

AD Vasyl
Lypchak

Roudnice nad Labem

AD Vasyl
Lypchak

Roudnice nad Labem

AD Anna & Ing. Aleš
Medlínovi

Hradec Králové

AD Anna & Ing. Aleš
Medlínovi

Hradec Králové

Dariusz Grzegorczuk
AD Grzegorz Przybylski
15 prodejů

Silvia Iankova
SD Emil Vishnin
4 RC

M. Divišová & P. Kuzma
SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi
50 demo

Sebastian Maliszewski 
SD Roman Sacha
20 prodejů

Sebastian Maliszewski 
SD Roman Sacha
18 prodejů

Sebastian Maliszewski 
SD Roman Sacha
4 RC

R. Stoyanova & M. Gancheva
SD Emil Vishnin 
2 355 demo

R. Stoyanova & M. Gancheva
SD Emil Vishnin 
2 174 demo

R. Stoyanova & M. Gancheva
SD Emil Vishnin 
2 510 demo

Karel Chalupský
SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi
52 demo

Karel Chalupský
SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi
78 demo

Vasilica Condrea
AD O. & A. Pruneanu
4 RC

Sales Champs
prodejní šampióni

Recruiting Champs
rekrutinkoví šampióni

Demo Champs
demo šampióni

Marketing Champs
marketinkoví šampióni

leden 2012 leden 2012 leden 2012 leden 2012

únor 2012 únor 2012 únor 2012 únor 2012

březen 2012 březen 2012 březen 2012 březen 2012

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 Pacific.

Česká republika patří do regionu Evolution. V  tomto regionu soupeří o  posty Regionálních šampiónů ob-
chodní 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
President of 

Worldwide Sales

Region EVOLUTION
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1. Marcela Divišová & Petr Kuzma SSD Ing. Žižkovi - Praha 60 prodejů

2. Libuše & Miroslav Endtovi SSD Ing. Žižkovi - Praha 44 prodejů

3. – 4. Jana Šišková SD M. & V. Bečvářovi 43 prodejů

3. – 4. Michal Majer SSD Ing. Žižkovi - Praha 43 prodejů

5. Tomáš Tůmovec SSD Ing. Žižkovi - Praha 42 prodejů

6. Kamila & Tomáš Tůmovi SSD Ing. Žižkovi - Praha 39 prodejů

7. Jana Gáboríková SD M. & V. Bečvářovi 38 prodejů

8. Vilém Štech AD R. Nevím & L. M. Urbanová 36 prodejů

9. – 10. Karel Chalupský SSD Ing. Žižkovi - Tábor 35 prodejů

9. – 10. Jan Novák SD M. & V. Bečvářovi 35 prodejů

1. EM M. Hach & K. Suchá Tábor 22 400 b.

2. SM Hana & Libor Nygrýnovi Tábor 21 200 b.

3. JM Dana & Miroslav Špeťkovi Praha 18 900 b.

4. EM Diana Sikorová Praha 16 900 b.

5. JM Jana Šišková Ústí nad Labem 14 800 b.

1. R. Nevím & L. M. Urbanová Poděbrady 21 500 b.

2. Anna & Vasyl Lypchakovi Roudnice n. L. 20 400 b.

3. Martina & Ing. Emil Orihelovi Louny 19 600 b.

4. Ing. Aleš & Vladislav Medlínovi Hradec Králové 19 400 b.

5. Eva & Jindřich Němcovi Karlovy Vary 19 000 b.

1. SSD Ing. Iveta & Ing. Jiří Žižkovi Praha, Tábor 24 000 b.

1. SD Margita & Václav Bečvářovi Ústí nad Labem 24 000 b.

1. TL Eliška & Rostislav Čechovi Tábor 17 300 b.

2. GL M. Divišová & P. Kuzma Praha 10 900 b.

3. TL Mgr. Zdeňka Havlová Praha   9 500 b.

4. GL Tanya Šťástková Praha   8 200 b.

5. GL Miloš Procházka Praha   7 900 b.

Super Satellite Distributor 2012

ČESKÁ REPUBLIKA - ROČNÍ HODNOCENÍ 2012
průběžné výsledky říjen 2011 - březen 2012

Leader Champion 2012

Satellite Distributor 2012

Area Distributor Champion 2012

Sales Champion 2012

Manager Champion 2012

PŘÍLEŽITOST bez hranic...

www.rainbowaktuality.cz

20
12 Speciální motivace pro českou Rainbow organizaci

na období od 1. října 2011 do 30. září 2012

kategorie SALES CHAMPION 2012

kategorie
LEADER CHAMPION 2012, MANAGER CHAMPION 2012, AREA DISTRIBUTOR CHAMPION 2012

Nejlepší obchodní zástupce, neboli obchodní zástupce s největším počtem osobních prodejů Rainbow 
v období říjen 2011 - září 2012 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 LEADER/ MANAGER/ AD, který se na základě bodového hodnocení v období říjen 2011 
až září 2012 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 Leader získá zlatý náramek v hodnotě 30.000,-Kč.
Vítězové v kategoriích Manager a AD získají zlatý náramek v hodnotě 55.000,-Kč.

ilustrační foto náramku kategorie LEADER

ilustrační foto náramku kategorií MANAGER a AD
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Další ze série mítinků Klíčových osob se konal 23. února 2012 v nové kanceláři SSD Ing. Ivety & Ing. Jiřího 
Žižkových v Praze. Téměř stovka účastníků tohoto setkání se sjela ze všech koutů České republiky, aby si vy-
slechla poutavé prezentace elitních představitelů českého Rainbow.

Speciální host mítinku Tomio Okamura přítomným objasnil hlavní rozdíly mezi Japonskem a Českou repub-
likou, a to zejména v pracovitosti. Poté volně navázal otevřenou diskuzí, ve které téměř hodinu odpovídal na 
rozmanité dotazy všech přítomných. Nejen o cílech, ale hlavně o snech a jejich plánování pohovořil SSD Ing. Jiří 
Žižka. O tom, jak je v Rainbow obchodě důležitý rekrutink zase RGD Jan Říčař. SD Margita a Václav Bečvářovi 
všem připomněli nutnost předvádět přídavná zařízení a domlouvat demo z dema. Odpoledne zakončil Miloslav 
Ťupa, jehož hlavním tématem byl separátor, jakožto prostředek pro vydělávání peněz.

Key People Meeting

Momir Popovic
President of 

Worldwide Sales

Příští mítink Klíčových osob 
se koná 17. května 2012 

v kanceláři manželů Bečvářových 
 v Ústí nad Labem. 

Speciálním hostem a prezenterem 
tohoto mítinku bude
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RGD Zdeněk Říčař & Jan Říčař
Praha, Pardubice, Kladno, Brno, Liberec

Yana Bilun 
přebírá za sebe 

a partnera 
Martina Stahla 

odznak 
Recruiting Stars. 

Gratulují jí k tomu 
RGD Jan Říčař 

a pyšný otec Saša

Na Večerech příležitostí panuje vždy velmi dobrá nálada.

S prvním jarním Večerem příležitostí přišlo i velmi oblíbené 
grilování, jehož se zhostil RGD Jan Říčař.

Významné životní jubileum oslavil Vladimír 
Řehák. RGD Zdeněk a Jan Říčařovi mu 

k němu blahopřejí parádním Rainbow dortem.

RGD Zdeněk a Jan Říčařovi předávají Jiřímu Paďourkovi 
z brněnské kanceláře odznak za 74 osobních prodejů.

Irena Červenková z liberecké kanceláře přebírá 
z rukou RGD Zdeňka a Jana Říčařových odznak 

za pět osobních prodejů.

Na velikonočním mítinku nám své poznatky z 
prodejů mašinek předali březnoví prodejní šampióni 

Marcela Divišová a Petr Kuzma, za což si každý 
vykoledoval plato vajec.

Za splnění podmínek velké únorové motivace si TV Hyundai 
odneslo hned deset šťastlivců.

Kromě televizorů si 
výherci velké únorové 
motivace odnesli i další 
hodnotné odměny.

Tamara Ternová 
z centrály uskutečnila 

v měsíci únoru  
25 demíček 

na vedlejší úvazek, 
a proto jí náleží 

zlatá lampa.

Saša Bilun je výsostně spokojený 
se svou výplatou.

Daniel Vecka si z velké březnové 
Prodejmánie odnesl AquaMate. 

Nedlouho po pořízení tohoto obrázku 
si jej vylosoval ještě jednou.
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SSD Ing. Iveta & Ing. Jiří Žižkovi
Praha, Brno, Zlín, Jihlava

TOP za měsíc hrají o 10.000,- Kč.

Nováčci, kteří nás viděli úplně poprvé, si odnesli malé dárky.

Cestovní kancelář Rainbow odměnila duo Divišová & Kuzma 
a Tomáše Tůmovce za 15 a více prodejů v březnu 

zahraniční dovolenou za 100.000,- Kč.

Ocenění za 10 a 15 prodejů v měsíci.

Cestovní kancelář Rainbow posílá za prodeje v březnu své klienty na cesty.
V měsících únoru a březnu jsme předali 33 volných Rainbow a 1.009.000,- Kč 

na bonusech pro Managery.

Další 2 volná Rainbow jsme rozdali výhercům 
ve víkendové soutěži.

Petra Schwarzová je nadšená 
z mítinku. Vyhrála kabelku Guess, 

v soutěži iPad a ještě pořádnou klobásu 
za 3 ukázky na apríla. Pracovat na DREAM DAY se vždy vyplatí.

Získat nejkrásnější odznak 
RECRUITING STAR 

znamená pochopit byznys.
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SSD Ing. Iveta & Ing. Jiří Žižkovi
Tábor

Rozmýšlí se nad dalším nášupem.Libor Nygrýn přemýšlí, z které ruky 
mu to bude více chutnat.

A poté musí trávit, protože Ambiente 
bylo opravdu náročné.

Jan Hrnčíř obdivuje hůlkovou techniku Michala Horáčka. Manželé Chalupští se dobře bavili. Manželé Deverovi si výborně pochutnali.

Manželé Beránkovi si náramně užili celý večer. Manželé Horáčkovi se najedli dosyta.

Prestižní večeře v restauraci Ambiente se zúčastnili všichni, kteří v březnu předvedli 50 a více demo.
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AD Martina & Ing. Emil Orihelovi
Louny

AD Eva & Jindřich Němcovi
Karlovy Vary

Jiří Zetek, Vlaďka Štěpinová a Tomáš Nieč vyhrávají
za demo z dema kuřátka.

Tomáš Nieč s rodinou na silvestrovské oslavě.

Rainbow dělá radost i dětem v Dětském domově.

Vlaďka Štěpinová s Ivo Tomanem.

Pozdrav z táborské kanceláře.

Na Silvestra se zastavili 
i známé osobnosti.

Vlaďka Štěpinová na hromádce prášičů.

Zúčastnili jsme se mítinku Klíčových osob, 
kde vystoupil Tomio Okamura.

Míra Valeš se Štěpánkou Bořkovou 
vyrazili společně na demo.

Pavlína Bartošová, Míra Valeš, Štěpánka Bořková
a Markéta Bialončiková.

Všichni pohromadě.

Naše spokojená zákaznice se svým 
novým elektrickým klepačem, který 

si zasloužila zcela zdarma.Míra Petráček na tréninku s Jindrou.
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AD Petra & Tomáš Bečvářovi
Mladá Boleslav

AD Ing. Aleš & Vladislav Medlínovi
Hradec Králové

Petra Novotná dostala šampaňské 
za první osobní prodej.

Domlouvat demo z dema se vyplatí. 
Odměna je sladká!

Petra Novotná vyhrála v březnové soutěži 
romantickou večeři.

Petra Novotná vyhrála volné Rainbow 
v březnové motivaci od pana Žižky. Gratulujeme!

Pavla Kubašková vyhrála v soutěži 
krásné Tchibo Cafissimo.

Trénink 
– kluci v akci!

Blahopřejeme Lídě Kratochvílové k narozeninám 
a přejeme hodně zdraví a Rainbow úspěchů!

Mít 3 dema na Dream Day se vždy 
vyplatí! Lída Kratochvílová 

a Jana Fialová si odnášejí krásný 
kuchyňský gril, gratulujeme!

Vždy nadšená Lída Kratochvílová přebírá 
odznak za 100 osobních prodejů v kariéře. 

Super Práce!

V měsíci březnu jsme vyhráli skvělé ceny o zájezdy do wellness destinací. 
Blahopřejeme manželům Medlínovým a Lídě Kratochvílové, Jiřímu Markovi, 

Vláďovi Medlínovi.

Nováček, paní Marie Truncová 
přebírá odznak za 1. osobní 

prodej. Gratulujeme a přejeme 
mnoho úspěchů v Rainbow kariéře.

Ze super měsíčního mítinku se dají 
odvézt nejen skvělé informace, 

ale i luxusní ceny z tomboly.
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AD Josef Suchý & Martina Urbánková
Nevřeň

AD Petr & Pavel Vavrošovi
Ostrava

Konečně budeme vědět, kolik je hodin. 
Nové hodiny si zasloužili bratři Vavrošovi 
a Tomáš Beneš.

Tomáš Beneš předvedl 
v březnu 50 demo.

Roman Branný a Marek Czech a jejich 
první odznaky za osobní prodeje. Naši kancelář navštívil Miloš Ťupa.

Jirka Študent a odznak za první prodej v kariéře.

Během 1. březnové párty pro zákazníky 
jsme prodali 1 Rainbow.

Paní Cvachovcová má radost z RainMatu. Jitka Šimanová a Dušan Hrubeš 
kontrolují, zda je vše připraveno pro 
3. březnovou párty pro zákazníky,…

Během 2. březnové párty pro zákazníky jsme také prodali 1 Rainbow.

… během které jsme prodali 2 Rainbow.

Petra Zůchová si přebírá vysoutěžené 
dárky během druhé březnové párty.
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AD Jana & Jiří Vaněčkovi
Plzeň střed

AD Miroslav Sladký & Josef Novotný
Plzeň - Lobzy

Josef Novotný předává přídavné zařízení 
na párty pro zákazníky.

Za Plzeň nového Talent Scouta hlásí 
Míra Sladký a jmenuje se Honzík. JJiřinka Hyldebrantová získala kus 

dobrého masa za domlouvání 
demo z dema. J

Petr Soukup předává přídavné zařízení 
svým zákazníkům.

Janina Švejcarová předává 
osvěžovač vzduchu svým 

zákazníkům.

Míra Sladký získal odznak za 500 osobních prodejů. Jen tak dál!

Karel Froňek si z mítinku odváží 
excelentní láhev Martellu. 

To se to jelo domů. J

Odznak za 1. prodej 
Rainbow v kariéře 
dostali (zleva) Milena 
Šimková, Jiří Benda, 
David Gottwald.

Naše kancelář na 
mítinku v Táboře.

Milan Nedoma byl na dubnovém mítinku 
povýšen na pozici Group Leader.

Březnovou motivaci o Ambiente vyhrál Jirka Pleskač, 
a tak si spolu s manželkou a AD manželi Vaněčkovými 

pochutnali na výtečných specialitách.

Milena Šimková předává 
přídavné zařízení.

Naši Talent Scouti (zleva) Jiří Rada 
a Pavel Friedl získávají odznak 
za 1. prodej v Rainbow kariéře.

Jirka Vaněček s Milanem Nedomou 
a předávání velkého sektu.
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SD Margita & Václav Bečvářovi
Ústí nad Labem, Česká Lípa, Svitavy

Pavel Gottlieb má velkou podporu 
od dětí. J

Talent Scout Lucie Kasajová vyhrála 
v týdenní soutěži RainJet...
... a Jíří Šaffer AquaMate.

SD Margita a Václav Bečvářovi s RGD Zdeňkem Říčařem 
a RGD Janem Říčařem na společném mítinku.

Jana Gáboríková a Jan Novák získali 
prestižní odznaky za Region Evolution 

v kategorii Demo Champion.

Jan Novák a duo Černých vyhráli ve víkendové soutěži 
Nescafe Alegria.

Manželé Bečvářovi se v únoru zúčastnili českého Pacesetter mítinku v hotelu Patria ve Vysokých Tatrách.

Ivana Kořínská přebírá zlatou lampu 
za 24 demo Part Time.

TOPáci za únor 2012.

TOPáci za březen 2012.

Výherci motivace vyhlášené na měsíc březen 2012.
Hana Kopecká vyhrála mítink v Dubaji! 

Děkujeme Momirovi. J



www.rainbowaktuality.cz 39

AD Anna & Vasyl Lypchakovi
Roudnice nad Labem

AD Roman Nevím & Lucie Marie Urbanová
Poděbrady

Velikonoční nadílka pro obchodní zástupce. I u nás se zastavil zajíček.

Alena a Miroslav Mackovi získali v motivaci 
od Momira Popovice volné Rainbow a za 
získanou provizi poletí na mezinárodní 

mítink v Dubaji.

Linda Rejhonová vyhrála 
ve víkendové motivaci kabelku Guess. 

A teď už je jen moje! J

Alena a Miroslav Mackovi dostali pozvání 
na mítink pro Key people, během kterého 
vystoupil speciální host Tomio Okamura.

Eliška Švojgrová ví, že mít 3 dema 
na Dream day se vyplatí. Odnáší 

si výhru AquaMate a hurá na 
volání „n“.

Eliška Švojgrová,Ivanka Horáková 
a Linda Rejhonová získaly odznaky 
za svůj 1. prodej v kariéře a jsou na 

ně náležitě pyšné J.
Výherci březnové motivace.

Tereza Šternbergová 
a jejích 100 šátků na tréninku. 

Není co dodat...

Vilém Štech získává odznak Recruiting Star 
během mítinku v Ústí nad Labem.

Vilém Štech převzal odznak za 54 osobních prodejů v kariéře.

Lucie Marie Urbanová předává 
Jitce Hasmanové odznak 
za 34 osobních prodejů 
Rainbow v kariéře.

Vyhodnocení Countdown víkendu – Roman Nevím, 
Jiří Šír a Vilém Štech.

Blahopřejeme Vilému Štechovi k jeho 
10 osobním prodejům v měsíci březnu.



www.rainbowaktuality.cz40

AD Iva & Jaroslav Škubicovi
Brno

Představení nového 
modelu Rainbow v naší 

brněnské kanceláři.

 » Zpáteční letenku do D
ubaje.

 » VIP transport mezi le
tištěm a hotelem.

 » Ubytování na pět nocí
 v hotelu InterContin

ental.

 » Volitelné aktivity dl
e vlastního výběru, v

četně 

návštěvy vrcholu nejv
yšší budovy světa – B

urj 

Khalifa.

 » Vyhlídkovou plavbu s 
luxusní večeří na pal

ubě 

Bateaux Dubai.

 » Hrazené veškeré regis
trační poplatky za mí

tink.

na další cestovní výd
aje

VIP
CESTOVNÍ
BALÍČEK
OBSAHUJE:

$5000 USD

SSD Ing. Iveta & Ing. Jiří Žižkovi
se díky vítězství v této motivaci připojí k dalším

11 nejlepším distributorům z celého světa a užijí si 
VIP cestování na Celosvětový mítink v Dubaji.

motivace společnosti Rexair LLC pro distributory

Plus:

Blahopřejeme!
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SPECIÁLNÍ MOTIVACE
pro všechny Managery a Area Distributory
na období od 1. února do 31. července 2012

Duch Pacesetteru volá práve vás!ˇ

Tucson
Nejlepší Manager a nejlepší Area Distributor v kvalifi kačním období motivace se stanou společně se svými partnery 

Klíčovými osobami nadcházejícího Pacesetter mítinku společnosti Rexair LLC, který se koná v září 2012
v resortu � e Ritz-Carlton, Dove Mountain v Tucsonu v Arizoně.

Podmínkou vítězství v této motivaci je kvalifi kace a účast na srpnovém českém Pacesetter mítinku v resortu Svatá Kateřina.

Vysoko položená poušť Sonoran Desert 
je svou bohatou historií a přírodní krásou 

místem, kde ožívá dobrodružství a laskavý 
duch. Místem, které prapůvodní obyvatelé 

považovali za posvátné. V září navštíví kmen 
tvořený těmi nejlepšími v Rainbow obchodě 

toto magickém místo pro znovu načerpání 
energie a nalezení harmonie a rovnováhy.

TUCSON, 
ARIZONA • USA

14. - 19. 9. 2012

KVALIFIKAČNÍ OBDOBÍ:

únor - červenec 2012

1. místo EM Martin Hach & Kristýna Suchá 11 100 bodů

2. místo SM Hana & Libor Nygrýnovi 11 000 bodů

3. místo JM Dana & Miroslav Špeťkovi 9 800 bodů

4. místo JM Jana Šišková 8 100 bodů

5. místo EM Libuše & Miroslav Endtovi 5 100 bodů

1. místo AD Ing. Aleš & Vladislav Medlínovi 10 600 bodů

2. místo AD Roman Nevím & Lucie Marie Urbanová 10 000 bodů

3. místo AD Anna & Vasyl Lypchakovi 10 000 bodů

4. místo AD Eva & Jindřich Němcovi 9 800 bodů

5. místo AD Martina & Ing. Emil Orihelovi 8 800 bodů

* Podmínkou vítězství v této motivaci je kvali� kace a účast na srpnovém českém Pacesetter mítinku ve Svaté Kateřině.
Pořadatelé si vyhrazují právo kdykoli bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat motivaci, změnit její pravidla, či nahradit výhry jinými výhrami obdobné hodnoty.

kategorie AREA DISTRIBUTORŮ kategorie MANAGERŮ

PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY MOTIVACE k 30. dubnu 2012



www.rainbowaktuality.cz42

3. Evropský mítink
Sofie, Bulharsko, 9. – 12. 2. 2012 RAINBOW UNIVERSITY
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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“

pololetní mítink

pátek, 15. června 2012 od 17 hodin

➢  těší se na vás Petr Rychlý

➢  vyhodnocení nejlepších za uplynulé pololetí

➢  večer vás bude bavit skupina Žlutý pes 
     s frontmanem Ondřejem Hejmou

➢  na závěr videodiskotéka

CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE ****
Freyova 33, 190 00 Praha 9 - Vysočany
GPS: 50°6‘36.382“N, 14°30‘4.406“E



Miroslav Špeťko
12 prodejů

(5/99, 10/99, 8/01, 9/01, 10/01, 
2/02, 2/03, 1/04, 1/12)

SSD Ing. Žižkovi - Praha

Marcela Divišová & Petr Kuzma
3 RC

(3/09, 2/11, 1/12)
SSD Ing. Žižkovi - Praha

Jan Hrnčíř
3 RC

(7/10, 1/12)
SSD Ing. Žižkovi - Tábor

Ing. Milan Nedoma 
3 RC

(5/09, 1/12)
AD J. & J. Vaněčkovi

David Volšický 
3 RC
(2/12)

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi

Marta Černá 
3 RC
(3/12)

SD M. & V. Bečvářovi

Jana Šišková 
3 RC

(3/06, 1/07, 5/07, 3/08, 5/08, 
6/08, 7/08, 10/08, 11/09, 

4/10, 2/12)
SD M. & V. Bečvářovi

Ing. Miloslav Šrámek 
3 RC

(11/08, 11/09, 9/11, 3/12)
SSD Ing. Žižkovi - Tábor

Ing. Tomáš Dvořák
3 RC

(8/95, 10/99, 2/07, 1/08, 2/12)
SSD Ing. Žižkovi - Tábor

Jan Novák
3 RC
(3/12)

SD M. & V. Bečvářovi

Libuše Stranková
3 RC
(3/12)

SD M. & V. Bečvářovi

Marcela Divišová & Petr Kuzma
11 prodejů

(3/10, 7/10, 9/11, 2/12)
SSD Ing. Žižkovi - Praha

Marcela Divišová & Petr Kuzma
16 prodejů

(3/10, 7/10, 9/11, 2/12, 3/12)
SSD Ing. Žižkovi - Praha

leden 2012

březen 2012

únor 2012leden 2012

únor 2012 březen 2012

Recruiting Stars

Top Sales
aktuality aktuality


