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Petr Rychlý

s Rainbow si doma rád „zablbnu“
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TOP Sales
říjen 2011

listopad 2011

prosinec 2011

leden 2012

únor 2012

březen 2012

13 prodejů

10 prodejů

9 prodejů

12 prodejů

11 prodejů

16 prodejů

Libuše & Miroslav
Endtovi

Jana
Gáboríková
SD Bečvářovi

Kamila & Tomáš
Tůmovi

SSD Ing. Žižkovi - Praha

Miroslav
Špeťko

SSD Ing. Žižkovi
Praha

M. Divišová
& P. Kuzma

SSD Ing. Žižkovi
Praha

M. Divišová
& P. Kuzma

SSD Ing. Žižkovi
Praha

říjen 2011

listopad 2011

prosinec 2011

leden 2012

únor 2012

březen 2012

2 000 bodů

4 000 bodů

2 000 bodů

4 000 bodů

2 000 bodů

TL Eliška &
Rostislav
Čechovi

TL Eliška &
Rostislav
Čechovi

SSD Ing. Žižkovi - Praha

duben 2012

květen 2012

červen 2012

20 prodejů

16 prodejů

7 prodejů

Jana Gáboríková Jana Gáboríková Kamila & Tomáš
& Jan Novák
& Jan Novák
Tůmovi
SD Bečvářovi

červenec 2012

srpen 2012

září 2012

srpen 2012

září 2012

srpen 2012

září 2012

srpen 2012

září 2012

srpen 2012

září 2012

srpen 2012

září 2012

17 prodejů
Jana Gáboríková
& Jan Novák

SD Bečvářovi

SSD Ing. Žižkovi - Praha

SD Bečvářovi

duben 2012

květen 2012

červen 2012

červenec 2012

3 800 bodů

2 000 bodů

2 000 bodů

2 000 bodů

3 500 bodů

TL Eliška &
Rostislav
Čechovi

GL
Michal Majer

TL
Mgr. Zdeňka
Havlová

GL
Tanya
Šťástková

TOP Leader

GL
TL
TL E. & R. Čechovi
Marcela Divišová Eliška & Rostislav SSD Ing. Žižkovi - Tábor
& Petr Kuzma
Čechovi
GL M. Divišová &
SSD Ing. Žižkovi - Praha SSD Ing. Žižkovi - Tábor
P. Kuzma

SSD Ing. Žižkovi
Tábor

SSD Ing. Žižkovi
Tábor

SSD Ing. Žižkovi - Tábor

SSD Ing. Žižkovi - Praha

GL
Marcela Divišová
SSD Ing. Žižkovi - Praha & Petr Kuzma

SSD Ing. Žižkovi - Praha

TOP Manager

SSD Ing. Žižkovi
Praha

SSD Ing. Žižkovi
Praha

říjen 2011

listopad 2011

prosinec 2011

leden 2012

únor 2012

březen 2012

duben 2012

květen 2012

červen 2012

červenec 2012

3 700 bodů

4 000 bodů

3 800 bodů

3 500 bodů

3 800 bodů

3 800 bodů

3 800 bodů

4 000 bodů

3 600 bodů

3 800 bodů

EM
Martin Hach &
Kristýna Suchá

EM
Martin Hach &
Kristýna Suchá

EM
Martin Hach &
Kristýna Suchá

EM
Martin Hach &
Kristýna Suchá

SM
Hana & Libor
Nygrýnovi

SM
Hana & Libor
Nygrýnovi

říjen 2011

listopad 2011

prosinec 2011

leden 2012

únor 2012

4 000 bodů

4 000 bodů

4 000 bodů

4 000 bodů

AD
M. & Ing. E.
Orihelovi

AD
R. Nevím &
L. M. Urbanová

AD
A. & V.
Lypchakovi

AD A. & V.
Lypchakovi

JM
EM
EM
Dana & Miroslav
Martin Hach
Martin Hach
SSD Ing. Žižkovi - Tábor SSD Ing. Žižkovi - Tábor
Špeťkovi

SSD Ing. Žižkovi - Tábor SSD Ing. Žižkovi - Tábor SSD Ing. Žižkovi - Tábor SSD Ing. Žižkovi - Tábor SSD Ing. Žižkovi - Tábor SSD Ing. Žižkovi - Tábor SSD Ing. Žižkovi - Praha

SM
Hana & Libor
Nygrýnovi

SSD Ing. Žižkovi - Tábor

TOP Area Distributor

SSD Ing. Žižkovi

SD Bečvářovi

SD Bečvářovi

SD Bečvářovi

AD R. Nevím &
L. M. Urbanová

březen 2012

duben 2012

květen 2012

červen 2012

červenec 2012

4 000 bodů

4 000 bodů

4 000 bodů

4 000 bodů

4 000 bodů

4 000 bodů

AD
A. & V.
Lypchakovi

AD M. & Ing. E. Orihelovi

AD
Ing. A. & V.
Medlínovi

AD
Ing. A. & V.
Medlínovi

AD
Ing. A. & V.
Medlínovi

AD
Ing. A. & V.
Medlínovi

SD Bečvářovi

SD Bečvářovi

SSD Ing. Žižkovi

AD R. Nevím &
L. M. Urbanová
SD Bečvářovi

SSD Ing. Žižkovi

SSD Ing. Žižkovi

SSD Ing. Žižkovi

SSD Ing. Žižkovi

TOP Satellite Distributor

říjen 2011

listopad 2011

prosinec 2011

leden 2012

únor 2012

březen 2012

duben 2012

květen 2012

červen 2012

červenec 2012

4 000 bodů

4 000 bodů

4 000 bodů

4 000 bodů

4 000 bodů

4 000 bodů

4 000 bodů

4 000 bodů

4 000 bodů

4 000 bodů

SD
M. & V.
Bečvářovi

SD
M. & V.
Bečvářovi

SD
M. & V.
Bečvářovi

SD
M. & V.
Bečvářovi

SD
M. & V.
Bečvářovi

SD
M. & V.
Bečvářovi

SD
M. & V.
Bečvářovi

SD
M. & V.
Bečvářovi

SD
M. & V.
Bečvářovi

SD
M. & V.
Bečvářovi

říjen 2011

listopad 2011

prosinec 2011

leden 2012

únor 2012

březen 2012

duben 2012

květen 2012

červen 2012

červenec 2012

4 000 bodů

4 000 bodů

4 000 bodů

4 000 bodů

4 000 bodů

4 000 bodů

4 000 bodů

4 000 bodů

4 000 bodů

4 000 bodů

SSD
Ing. I. & Ing. J.
Žižkovi

SSD
Ing. I. & Ing. J.
Žižkovi

SSD
Ing. I. & Ing. J.
Žižkovi

SSD
Ing. I. & Ing. J.
Žižkovi

SSD
Ing. I. & Ing. J.
Žižkovi

SSD
Ing. I. & Ing. J.
Žižkovi

SSD
Ing. I. & Ing. J.
Žižkovi

SSD
Ing. I. & Ing. J.
Žižkovi

SSD
Ing. I. & Ing. J.
Žižkovi

SSD
Ing. I. & Ing. J.
Žižkovi

TOP Super Satellite Distributor
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SLOVO ŘEDITELE

Najděte v sobě sportovního ducha!
V uplynulých měsících náš obchod
obohatilo několik zajímavých událostí.
Během celosvětového mítinku v Dubaji jsme měli možnost nejen prozkoumat úžasné město, ale také taje organizace, která v současné době kraluje
všem výsledkům. Vyslechli jsme příběhy o kancelářích, které rostou z nuly
až na stovky prodejů. Poznali jsme jednotlivce, kteří v jediném kalendářním
měsíci zlepší prostředí v domácnosti
až 96 rodinám. Tato konference obohatila naše myšlenky, vlila novou krev
do žil a zároveň vyvolala chuť pokořovat další milníky.
Druhou velice vydařenou událostí se
stal Rainbow CAMP. Uspořádali jsme
mítink v přírodě spojený se spoustou
aktivit, dobrým jídlem a hlavně atmosférou, kde ti nejlepší z našeho obchodu společně sdíleli své zkušenosti
a tvořili nové strategie pro růst své
kariéry.
V době, kdy svět žije letními olym-

pijskými hrami, je čas hledat inspiraci
a paralely mezi světem sportu a Rainbow příležitostí. Stejně tak jako ve
sportu, i v našem obchodě je třeba se
věnovat tréninku. Osvojení základních
dovedností a jejich zdokonalování je
důležitá činnost pro další růst.
Další důležitou složkou úspěchu je
cíl. Místo, kam nejen sportovci, ale
i lidé v naší kariéře míří, měřitelný pokrok ve výkonech. Každý zároveň musí
najít motivaci, která ho požene dopředu. Ať už je to motivace pocházející
zevnitř nebo zvenku, pomáhá nám
překonávat nástrahy, které nám život
vkládá do cesty, abychom mohli dokázat, jak moc po daném cíli toužíme.
Poslední paralelou mezi naším obchodem a sportem je důležitost soutěživosti. Nalezení soupeře, touha po
vítězství, hecování se, povzbuzování
se, chuť vyhrávat nebo alespoň chuť
překonávat sám sebe znovu a znovu.
Ti, kteří budou tato pravidla násle-

dovat a budou hrát fair play, se navždy
zapíší do dějin. Ti, kteří se nechají
odradit neúspěchy a povolí v cestě za
svým cílem, historické statistiky zmiňovat nebudou. Rainbow Česká republika má své hrdiny, má své medailisty, ale hledá další talenty, hledá nové
adepty pro ty nejvyšší příčky.
Náš obchod nabízí skutečně ohromnou příležitost. Jedinečný produkt,
stálou podporu a strategie, jež se přizpůsobují současným trendům. Je to
balíček, který může přinést bohatství
těm, kteří s ním správně nakládají
a nenechávají si ho pro sebe.
Najděte v sobě sportovního ducha,
mějte chuť vítězit a dosahovat svých
cílů. Porážejte soupeře, ale na konci
závodu jim podejte ruku, protože právě díky nim můžete příště zlepšit svůj
výkon. Vyhledávejte každou příležitost
ke zlepšení a vytrvejte. Kýžený úspěch
vás nemine.

S přáním mnoha vítězství
Jan Říčař
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POSELSTVÍ CHAIRMANA, PREZIDENTA & CEO
SPOLEČNOSTI REXAIR LLC

Čas jít dál

v životě i v obchodě
Koncem školního roku se konají různé ceremonie, oslavují se úspěchy absolventů škol. Nedávno jsem se dvou takových oslav zúčastnil. Jedním ze zlatých hřebů
takové události je „úvodní projev“, který je obvykle přednesen někým zkušeným,
znalým a úspěšným v daném oboru. Tyto projevy obsahují prohlášení a rady pro
další postup vstříc úspěšné kariéře a životu. Vyzdvihují nové příležitosti a upozorňují na výzvy, kterým bude nutno čelit.
Pokud by takový projev přednášel někdo úspěšný z Rainbow obchodu, někdo
s vidinou budoucnosti naší kariéry, myslím, že by hovořil o následujících radách,
které by nás posunuly kupředu.
číslo 1:
Budoucnost bude vždy jasná pro ty, kteří tvrdě pracují a nikdy nic nevzdávají.
Tvrdá práce se vždy vyplatila. Náš obchod má dlouhou historii a ti, kteří vytrvali,
vždy dosáhli úspěchu.
číslo 2:
K vybudování velkého byznysu je zapotřebí tým. Nikdo nepracuje sám, čím větší
je tým, tím větší jsou dosažené úspěchy.
číslo 3:
Celkově vzato, nejdůležitějším faktorem u největších a nejúspěšnějších Rainbow
distributorů je rekrutování lidí na částečný úvazek. Ano, jsou tu výjimky úspěšných organizací, které využívají i jiné techniky, avšak to není pravidlem. Drtivá
většina těch nejlepších v našem obchodě využívá rekrutů na částečný úvazek, přivedených z dema i z běžného života. Jako podnikatelé víme, že k uzavření prodeje
musíme nabídnout výhody a dostupnou cenu.
Pokud jsou výhody dostatečně velké a cena dostatečně přijatelná, uzavřeme obchod. Lidé na částečný úvazek přinášejí mnoho výhod a jejich cena je například
v porovnání s mediálním rekrutováním zlomková, bereme-li v úvahu investované
peníze i investovaný čas. Koneckonců, nejspolehlivější cesta k vytvoření úspěšné
a stabilní Rainbow organizace vede skrz Talent Scout program.
číslo 4:
Abyste DOSTÁVALI, musíte DÁVAT. Čím více času a prostředků dáte, tím více
věrnosti, lásky a štěstí se vám vrátí. „Žijeme z toho, co dostáváme, vytváříme
život z toho, co dáváme.“ – Winston Churchill.

Hodně štěstí, dobrý rekrutink!

Paul T. VIDOVICH
Chairman, Prezident & CEO

www.rainbowaktuality.cz
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Napsali jste nám...
ci
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lnější odpově
dostali ty neprofesioná
Josef a Libuše K.

Chtěli bychom tímto pochválit
vaší obchodní zástupkyni Moniku Proc
házkovou.
Díky jejímu předvedení jsme
si Rainbow pořídili a litujeme, že
jsme tak
neučinili už před lety, když
u nás
proběhla ukázka jiným
dealerem.
Nicméně nikdy není pozdě!
manželé P.

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!

Vážený pane generální řed

Dobrý den,
na základě Vámi zaslaného čísla účtu jsem odeslal příkaz k úhradě ceny za nový přístroj Rainbow, který mi byl včera dodán Vaším zástupcem
p. Linkou.
Chtěl bych Vám tímto také poděkovat za seriozní přístup při uskutečnění této koupě, tj.
možnost zaplatit celou hodnotu převodem
z účtu. Současně vyjadřuji uspokojení a poděkování panu Linkovi, který promptně zareagoval
na moji žádost o koupi přístroje a při předání
mi jej podrobně předvedl. Velmi si cením nejen
této skutečnosti, ale i celkového přístupu Vaší
společnosti k zákazníkům. Vzhledem k tomu, že
Váš přístroj vlastním již cca 16 let, vím o čem
mluvím. Za celou dobu jsem se vždy setkal
s ochotou a porozuměním, se seriozní a příkladnou péčí o zákazníky.

iteli,
chci Vám touto cestou
poděkovat za vaši prezentaci, kterou u nás pře
dvedl Ing. Karel Hakl.
Máme od vás přístroj
již 10 let, potěšil nás
váš zájem o bývalé zákazn
íky!
Po prezentaci nového
typu jsme se rozhodli
zakoupit další. Musím
e alespoň takto ocenit
perfektní výkon vašeho
zástupce, prosíme,
poděkujte mu ještě jed
nou za nás.
S přáním hezkého dne
Ing. Vladimír Ž. s manže
lkou, Poděbrady

S pozdravem

Dnes jsem strávila celý den úklidem
poté, co jsme si včera koupili váš výrobek. Donutilo mě to sednout k e-mailu
a napsat DÍKY!!!

Jan S., Praha

Michaela R.

info@rainbowsystem.cz

Vaše názory či příběhy s Rainbow posílejte na e-mailovou adresu:
S potěšením je otiskneme na stránkách některého z příštích vydání našeho časopisu.

V rámci programu „Rainbow POMÁHÁ“
jsme předali společnosti ČIPA (Česká iniciativa
pro astma) další šek, tentokrát na částku

79 500 Kč

Opět tak plníme svůj závazek a příspěvkem z každého
prodaného Rainbow pomáháme společnosti ČIPA
bojovat proti astmatu a alergiím v ČR.

Na pololetním mítinku Rainbow převzala prezidentka
nadace ARCHA CHANTAL – paní Chantal Poullain
společně s vedoucí kanceláře nadace
Ing. Katarínou Hoffmanovou

5x Rainbow pro nadaci Archa Chantal!

Prostřednictvím nadace si už našla svá místa – například v Dětském centru Sluníčko
v Liberci. Filozofií nadace Archa Chantal je humanizace dětských zdravotnických
zařízení. Veškerá snaha směřuje k vytvoření prostředí pozitivně působícího na psychiku nemocných dětí a změnu neutěšeného prostředí v útulná, příjemná místa.
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Petr Rychlý si doma s Rainbow rád „zablbne“
Není žádným tajemstvím, že toho má Petr
Rychlý s Rainbow hodně společného. Nejen že
ho doma používá, ale s krátkou přestávkou
se s ním už šest let dvakrát ročně potkáváme
v roli moderátora našich mítinků a galavečerů.
Za tu dobu u nás tak trochu zdomácněl a jeho
bezprostřednost se smyslem pro humor vždy
vykouzlí nejeden úsměv na tváři přítomných.
Bylo příjemné slyšet, že Petr chce mluvit o Rainbow proto, že v jeho domácnosti zaujímá nepostradatelné místo. A ne kvůli tomu, abychom si
ho příště opět pozvali moderovat J.
Petře, my u nás na otázku, zda byla dříve
slepice nebo vejce, odpovídáme „demo“. Jak
to bylo u tebe – měl jsi nějakou zkušenost
s Rainbow dřív, než jsi začal moderovat
naše akce?
Vaše společnost tady existuje už strašnou
dobu, takže u nás doma kdysi předvedení proběhlo. Pamatuju si, že úplně původně jsem na
slovo Rainbow narazil, když mi volal můj ko-

lega herec a řekl: Hele prosím tě, můžu jim dát
tvoje telefonní číslo? Budu mít levnější hadici
anebo tak něco... už si to přesně nepamatuju.
Tak jsem řekl jo, dej jim ho.
Takže pak někdo přijel k vám domů a Rainbow ti předvedl...
No, ono to bylo takový trochu nestandardní.
Vzpomínám si, že v té době bylo mistrovství
Evropy ve fotbale a hráli jsme o postup do finále. Probíhalo prodloužení a vím, že předvádějící by se taky rád podíval. Takže jsme zvolili takovej nějakej kompromis. Sice jsme se
tenkrát nedohodli, ale zůstala mi v hlavě zasunutá informace o Rainbow. Když mi později
nabídli z agentury možnost moderování pro
vaši společnost, už jsem věděl, do čeho jdu.
Pak jsem poznal Zdeňka Říčaře, který se synem Honzou přijeli k nám a ukázali mi, o jaký
produkt se opíráte. Tam, myslím, nastal absolutní zvrat mého myšlení, protože jsem pochopil, že je to skutečně vynikající domácí po-

mocník. A tak si Rainbow našlo ke mně cestu.
K tobě? To znamená, že s ním doma uklízíš
ty?
U nás je to tak, že žena má na starosti vnitřky
a já mám venek. S Rainbow uklízí hlavně Jana,
ale občas si s tím rád zablbnu. Uklízet s Rainbow je zábava. Obzvlášť, když je vidět efekt.
Nedávno nám odešla pračka. Přivezli nám
novou a já jsem nějak špatně zapojil odpadní
hadici. Šel jsem spát a pro čtyřech hodinách –
totální zkáza. V předsíni to vypadalo tak, že se
ke dveřím ven dalo přeplavat jedině lodičkou.
Jenže máme Rainbow, takže žádný kýble, žádný hadry. Hezky jsem si to po sobě RainJetem
odsál a vysušil, protože jsem to způsobil J
a suchou nohou se dostal k východu.
A v čem je pro vaši domácnost Rainbow nejsilnější?
Výborná je prachovka. Máme dřevěné stěny
z takových zkosených hranolů a to zkosení se
vždycky hodně zapráší. Když to uděláš vlhkým hadrem, tak se to sežmolí a ty žmolky
pak nejdou dolů vůbec. Popřípadě se to rozmázne na černou šmouhu. Kdežto když to
vezmeš Rainbow... A pak taky čištění vzduchu. Oba moji starší kluci byli alergici.
Další věc, která úplně není funkcí přístroje, ale je pro mě hodně důležitá. Loni jsme
upgradovali na nový model. Je skvělé, že se
Rainbow neustále vyvíjí, že neustrne. Přizpůsobuje se době a potřebám. Překvapilo mě
i vaše zázemí a hlavně, že máte takový servis.
To mi padla brada.
Servis? To je snad normální...
No, mělo by to být normální, ale divil by ses,
není. Vy se o zákazníky staráte!
Nakonec ještě jedna otázka. Každý mítink
mluvíš o tom, že k nám jednou půjdeš pracovat. Kdy to „jednou“ přijde?
Jéééééééé JJJ. To je pravda. On mě ten obchod pořád láká, obzvlášť, když při moderování vidím lidi, kteří si chodí pro ocenění za
sto, dvě stě, .... osm set prodaných Rainbow.
Ale u mě je to bohužel něco jiného. Sám do
toho jít nemůžu, protože by mi to nikdo nevěřil. Představ si, že přijedu k někomu domů
– celou dobu budou během předvádění čekat,
kdy se objeví skrytá kamera a nebudou mě
brát vážně...
Takže takhle to asi se mnou je. Ale musím
říct, že když k nám někdo přijde na návštěvu, tak Rainbow vždycky vidí. Není schovaný.
A není to proto, že bysme chtěli dělat nějakou
křiklavou reklamu. Prostě ho pořád používáme a máme ho vždycky po ruce!
A moderování pro vás? Je spojení příjemného s užitečným. Užitečný je, že za to jsem
samozřejmě honorován. A příjemný – z vaší
společnosti cítím takovou radostnou energii. Jednak z vás vyzařuje, že mě rádi vidíte,
ale hlavně si ten večer vždy užíváte. Není to
o tom, že jste nuceni se bavit – vy se rádi bavíte. A to je pak radost pro takovou společnost
dělat, a proto k vám přistupuju trochu jinak.
Těším se na příště!
-jře-

www.rainbowaktuality.cz
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Top Sales

TOP Sales - duben 2012
Jana Gáboríková & Jan Novák

Ústí n. L.

SD M. & V. Bečvářovi

2.

Michal Majer

Praha

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi

16 prodejů

3.

Eliška Švojgrová

Roudnice n. L.

AD A. & V. Lypchakovi

10 prodejů

1.

(4/12)

20 prodejů

Na slovíčko s TOP Sales v měsících dubnu, květnu a červenci 2012 – Janou Gáboríkovou a Janem Novákem
V kanceláři SD manželů Bečvářových jste donedávna působili jako samostatní obchodní
zástupci. Co Vás přimělo ke spolupráci, díky
které jste si zasloužili titul nejlepších prodejců
měsíce?
Ano, donedávna jsme já i Jana fungovali samostatně a bylo by tomu tak i nadále, avšak díky
lenosti a nezodpovědnosti státních úřadů (placených i z našich daní) jsem na konci března
přišel o řidičák. Tudíž bylo potřeba situaci řešit.
A řešení již znáte = „duo Nagano“ – Gáboríková
+ Novák J. To, že jsme se stali nejlepšími prodejci v dubnu, květnu a červenci je jen výsledek
našich cílů, které máme a za kterými si jdeme.
Sice jsou některé odlišné, ale jeden je 100% společný. Zabezpečit se! A kdy jindy to máme udělat, když ne právě TEĎ? Jelikož tvoříme duo jen
po pracovní stránce a nikoliv soukromě a jezdíme jen jedním vozem, tak zákonitě máme
oba své náklady. Tudíž je potřeba pracovat 2x
více než ostatní. Nebojte se, dá se to zvládnout,
když máte jasný cíl a hlavně si za jeho splněním stojíte. Rainbow je práce jako každá jiná,
jen královsky honorovaná. A pokud vím, tak na
práci ještě nikdo neumřel. Předvádíme a hlavně
prodáváme nejlepší zdravotní a čisticí systém
na světě a jen díky Rainbow si můžeme plnit své
tužby a sny!
Během tří vítězných měsíců jste uskutečnili
53 osobních prodejů, můžete našim čtenářům
prozradit tajemství k takovému úspěchu?
Nehledejte tajemství úspěchu, prostě není. To,
že jsme za tři měsíce prodali 53 Rainbow, je jen
výsledkem demo z dema, naplnění našeho denního plánu, práce s diářem a kreativity. To znamená, že na každý den máme alespoň 3 - 4 akce
(demo, volání N, servis, DOD, mítink, trénink).
Ano, i my potřebujeme trénovat a zdokonalovat se. Práci máme rozdělenou tak, že já dělám
demo, servis a Jana se stará o veškeré papíry
(propagační programy, smlouvy, termíny, doporučení), a hlavně o naše nové Talent Scouty.
Zbytek si rozdělujeme dle potřeby.

V měsíci červnu jste se zúčastnili celosvětové
konference společnosti Rexair v Dubaji. Čím
Vás tento zájezd nadchl a co jste si z něj odvezli?
Ano, celosvětový mítink v Dubaji byl zážitek,
který se nedá zapomenout. Tolik nadšených lidí
na jednom místě vás zákonitě musí strhnout
k lepším výsledkům a přehodnocení některých
malých cílů na cíle větší. Zároveň nám ti nejlepší lidé z celé organizace poskytli návod, jak toho
dosáhnout. Nyní už je jen na nás, zda těchto rad
využijeme. A to si pište, že využijeme. Už se na
tom pracuje. Prvním malým výsledkem je povýšení na pozici Group Leader.
Jinak ze zážitků, které pro nás připravila společnost Rexair nelze nebýt nadšení. Která jiná
společnost zařídí svým obchodním zástupcům
např. výstup na nejvyšší budovu světa, večeři
s programem uprostřed pouště, ubytování v luxusním hotelu se spoustou dalších aktivit a to
vše ZDARMA!
Díky manželům Bečvářovým jsme navíc měli
pobyt v Dubaji prodloužen o nádhernou dovolenou, na kterou byla vypsána soutěž, jejíž
podmínky byly splnitelné pro každého, kdo byl
ochoten zvednout své pozadí a zúčastnit se! Dovolená byla také ZDARMA!
Co víc by člověk mohl chtít za práci, kterou
normálně vykonává a dostane za ní královsky
zaplaceno? Já jsem si navíc kromě hromady
informací, zážitků, dárků, myšlenek a poznání
krásné země přivezl ještě zlomenou ruku, ale
i s tou se dá pracovat!
Díky svému pracovnímu nasazení jste byli povýšeni na pozici Group Leader, gratulujeme.
Jaké výhody Vám přináší tato pozice a na druhou stranu, jaké povinnosti s sebou nese?
Co říci k postupu v kariéře? Snad jen to, že je
to následek změny našeho myšlení, přijmutí
možnosti být mezi klíčovými lidmi v republice,
zúčastňovat se školení, zdokonalování a předávání našich zkušeností dalším lidem, kteří o ně
projeví zájem. Díky tomu, že ani já, ani Jana ne-

máme problém s disciplínou a leností, tak nám
moc povinností nepřibylo. Snad jen o trochu
více zodpovědnosti. Ale hlavně je to pro nás
nová dávka chuti pro další práci!
Rádi bychom poděkovali SD manželům Bečvářovým za pomoc při dosažení pozice Group
Leader. Samozřejmě také děkujeme všem, kteří nám věřili a postup v kariéře přáli. Obzvlášť
bych ale chtěl poděkovat lidem, kteří nám to nepřáli – byli jste pro nás hnacím motorem! Díky
a brzy na shledanou na pozici Team Leader!
A co červenec?
Červenec byl pro nás stěžejní k dosažení pozice
Group Leader. Tomu jsme podřídili vše, abychom danou metu dosáhli. Udělali jsme s Janou
60 demo a prodali 17 Renbíků. Zároveň jsme se
zaměřili na nabízení spolupráce pro nové lidi
do našeho týmu. Ze 60 ukázek bylo 58 demo
z dema. Tím, že domlouváme demo z dema, řídíme si svůj obchod i volný čas sami. K 60 ukázkám je potřeba připočíst volání „N“, tréninky,
mítinky a DOD. A přesto jsme měli čas na naše
rodiny. Vše je jen o plánování a práci s diářem.
V tomto se snažíme stále zdokonalovat a učit.
Následně získané a osobně odzkoušené poznatky chceme učit náš tým.
Pro někoho může 17 prodejů znamenat moc,
pro mě i Janu je to ale málo. V hlavě máme jiná
čísla, která chceme pokořit! A jak jsem nedávno
od někoho chytrého četl, tak jsou jen dva druhy
lidí. První hledá způsoby, jak to jde a jak dosáhnout svých cílů a ten druhý hledá důvody, proč
jich nelze dosáhnout. My se rozhodně chceme
řadit mezi ty první!
Závěrem bychom rádi popřáli všem mnoho
pracovních úspěchů a demo, kde budete moci
předvést REMBÍKA. Krásný den a duhu do života vám všem.
Honza a Jana
P.S. Rád bych poděkoval kolegyni Janě za trpělivost s mou paličatostí, vzteklostí na místě
spolujezdce a diktátorstvím z mé strany. Honza

TOP Sales - květen 2012
Jana Gáboríková & Jan Novák

Ústí n. L.

SD M. & V. Bečvářovi

16 prodejů

2. – 3.

Pavel Gottlieb

Ústí n. L.

SD M. & V. Bečvářovi

10 prodejů

2. – 3.

Marta & Josef Černých

Ústí n. L.

SD M. & V. Bečvářovi

10 prodejů

1.
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(4/12, 5/12)
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TOP Sales - červen 2012
1.

Kamila & Tomáš Tůmovi

(2/07, 3/07, 1/08, 3/08, 10/10, 12/11, 6/12)

Praha

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi

7 prodejů

Na slovíčko s TOP Sales v měsíci červnu 2012 – Kamilou a Tomášem Tůmovými
Tomáši, na začátku měsíce června jste se zúčastnil celosvětového mítinku společnosti
Rexair v Dubaji. Je jisté, že Vás účast dostatečně motivovala pro další prodávání. Čím Vás
tento mítink nadchl a co jste si z něho odvezl?
V Dubaji jsem si uvědomil, jak perfektně máme
rozjetý Rainbow obchod u nás v Čechách. Jen
někdy neděláme správné věci dostatečně často.
Nejdůležitější je mít demo a je spousta cest, jak
ho mít. Pro nás s Kamilou je nejlepší cesta demo
z dema od majitele, jak nového, tak stávajícího.
U zákazníka je třeba si uvědomit, že Rainbow
chce každý a my jsme tam od toho, abychom
jim pomohli s tím, jak ho nejjednodušeji mohou mít.
Již necelý rok působíte v nové kanceláři manželů Žižkových v pražských Vršovicích. Jak se
Vám tam pracuje a co v nové kanceláři nejvíce
oceňujete?
Na novou kancelář jsme se moc těšili. Všich-

ni jsme ji během stavby navštěvovali a byli
jsme svědky těch obrovských změn. Dokonce
s úklidem a výzdobou Vánoc nám pomáhali i ti
nejmenší. Nejvíc oceňujeme, že si každý může
v této kanceláři, která patří Jirkovi a Ivetce, budovat svůj obchod a doopravdy podnikat bez
placení nájmu. Mnoho lidí si tuto šanci ani neuvědomuje. Jen je potřeba „louži“ pořádně naplnit příjemnými a schopnými lidmi, kteří chtějí
s námi tento skvělý obchod sdílet. Ceníme si
vážně všeho a nesmíme zapomenout ani na
skvělou hernu pro děti. Tahle místnost byla zařízená jako první. Nejvíc v ní tráví svůj čas naše
děti, když máme mítink, porady a tréninky. Za
ní Ivetce a Jirkovi moc děkujeme. Všichni vědí,
jak je důležitá.
V Rainbow obchodu pracujete již pěknou řádku let a za tu dobu jste nasbírali mnoho zkušeností ve všech oblastech obchodu, co byste
vzkázali lidem, kteří hledají novou příležitost

přivýdělku či finanční nezávislost?
Pěknou řádku let sice v Rainbow pracujeme,
ale pořád je se co učit a důležité je chtít se stále
zdokonalovat. Novým lidem, co přišli a přijdou
do Rainbow obchodu, bychom rádi vzkázali, ať
hlavně vydrží. Pokud chtějí něco změnit, tak
jsou tu doopravdy správně. Mějte Rainbow rádi,
ono vám to všechno vrátí. Dále bychom chtěli
vzkázat všem nováčkům, ať jsou pyšní na tuto
mašinu, protože není jen o úklidu, ale hlavně
o zdraví. S Kamilou nemáme rádi prezentace, různé podomní prodeje, a přitom jsme na
Rainbow tolik pyšní a šťastní, že ho máme. Jen
ho mějte prostě rádi a važte si ho, potom půjde
všechno samo.J
Hezký den a hodně úspěchů přejí
Kamila a Tomáš Tůmovi

TOP Sales - červenec 2012
Jana Gáboríková & Jan Novák

Ústí n. L.

SD M. & V. Bečvářovi

2.

Marcela Divišová & Petr Kuzma

Praha

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi

14 prodejů

3.

Tomáš Stejskal

Praha

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi

12 prodejů

1.

(4/12, 5/12, 7/12)

TOP Leader - duben 2012
1.
2.

17 prodejů

Top Leader

GL Michal Majer

Praha

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi

2 000 bodů

(5/11, 4/12)

GL Břetislav Ťujík

Praha

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi

1 800 bodů

3. – 4.

TL Eliška & Rostislav Čechovi

Tábor

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi

1 700 bodů

3. – 4.

GL Marcela Divišová & Petr Kuzma

Praha

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi

1 700 bodů

Na slovíčko s TOP Leader v měsíci dubnu 2012 – Michalem Majerem
Co bylo klíčové v tomto měsíci, kdy jste získal
titul Top Leader měsíce?
Většina z nás má v sobě určité SCHOPNOSTI
vést lidi a potenciál rozvíjet další. Jen je třeba,
aby nám je pomohl pěstovat někdo, kdo už je
tam, kde chceme být - aby nám ukázal cestu.
Pro mě klíčová byla samozřejmě práce! Jakmile
začnete konat, i když uděláte jediný malý krůček, dáte věci do pohybu. Důležité je ale začít
ještě dnes. Mým velkým pomocníkem v mé

práci je, že nikdy dané věci nenechávám na zítřek. Rozhodnutí, které uděláte, může mít pouze
dva dopady: buď vás k vytouženému cíli přiblíží, nebo vás od něj vzdálí.

Setkání s nejlepšími lidmi v oboru je pro mě
vždy silně inspirativní a nabíjející. Z Dubaje
jsem si odvezl poznání, že žádná čísla nejsou
nepřekonatelná.

V červnu jste se zúčastnil celosvětové konference společnosti Rexair v Dubaji. Čím Vás tento
zájezd nadchl a co jste si z něj odvezl?
Celosvětové konference stejně jako mítinky klíčových osob jsou pro mě vždy velice důležité.

Jaké jsou Vaše plány v nadcházejících měsících?
Executive manager.
Ať se vám daří,
Michal Majer

www.rainbowaktuality.cz
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TOP Leader - květen 2012
GL Marcela Divišová & Petr Kuzma

Praha

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi

2 000 bodů

2.

TL Jitka & Karel Šíchovi

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.

(9/11, 10/11, 12/11, 5/12)

Na slovíčko s TOP Leader v měsíci květnu 2012 – Marcelou Divišovou a Petrem Kuzmou
Co bylo klíčové v tomto měsíci, kdy jste získali
titul Top Leader měsíce?
Velkou motivací pro nás byl Pacesetter mítink,
na kterém jsme ještě nikdy nebyli.
V červnu jste se zúčastnili celosvětové konference společnosti Rexair v Dubaji. Čím Vás
tento zájezd nadchl a co jste si z něj odvezli?
Samozřejmě atmosféra samotné Dubaje nás
nadchla, nádherné město. Program celého pobytu byl skvělý, odvezli jsme si krásné zážitky,
které nám tyto mezinárodní mítinky dávají. Je

to pro nás výzva se těchto mítinků zúčastňovat
a nedá se na tuto atmosféru zapomenout.
Jaké výhody Vám přináší pozice Group Leader
a na druhou stranu, jaké povinnosti s sebou
nese?
Výhody pozice Group Leader jsou nemalé.
Každý obchodní zástupce je zná, ale cíl naší práce není zůstat na této pozici. Samozřejmě povinnosti jsou starat se o naši skupinu. Tyto věci
leží více na Marcele, která k tomu má větší cit,
protože práce s lidmi je hodně těžká a ona to

opravu umí.
Jaké jsou Vaše plány v příštích měsících?
Naše plány do budoucna jsou velké. Vybudovat velice silnou skupinu, dát více příležitosti
dalším lidem, kteří chtějí pracovat. To vše nám
Rainbow obchod nabízí. Jsme rádi, že se můžeme podílet naší prací i zkušenostmi, které jsme
v Rainbow obchodě získali a samozřejmě předávat vše dál lidem, kteří chtějí hodně věcí ve
svém životě změnit, tak jako my.
Marcela a Petr

TOP Leader - červen 2012
TL Mgr. Zdeňka Havlová

Praha

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi

2 000 bodů

2.

GL Břetislav Ťujík

Praha

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi

1 800 bodů

3.

GL Tanya Šťástková

Praha

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi

1 700 bodů

1.

(6/12)

Na slovíčko s TOP Leader v měsíci červnu 2012 – Mgr. Zdeňkou Havlovou
Co bylo klíčové v tomto měsíci, kdy jste získala
titul Top Leader měsíce?
Myslím si, že klíčové bylo vyhlášení soutěže
o Las Vegas, kde jsem byla již dvakrát a potřetí
si to určitě nenechám také ujít. V červnu jsme
se soustředili nejen na dema z dema, ale také
na prodeje a rekrutink. Výsledek je práce celé
skupiny, za což jí moc děkuji.
Jaké výhody Vám přináší pozice Group Leader
a na druhou stranu, jaké povinnosti s sebou
nese?

Pozice Team Leader je úžasná v tom, že s sebou
nese možnost zdvojených desetinek. „Volňáček“
tak naskakuje rychleji. Na druhé straně je to závazek pravidelné práce s nováčky, domlouvání
dema z dema a být ostatním příkladem.
RGD se svými distributory pořádají pravidelné mítinky Klíčových osob, tentokrát jste byla
na Rainbow Campu. Jaký přínos mělo pro Vás
toto setkání?
Pravidelná setkání klíčových osob jsou pro mě
velkou motivací. Přináší možnost získávat nové

informace, blíže poznávat nejúspěšnější lidi
v Rainbow obchodě a udržovat si pozitivní náladu, optimismus a sebedisciplínu.
Jaké jsou Vaše plány v příštích měsících?
Na prvním místě je rozšiřovat skupinu o nové
lidi, pomáhat těm, kterým se zrovna nedaří, povzbuzovat je a postupně opouštět vody
Leadrovské a plout do vod Managerských.
Na závěr bych chtěla poděkovat Jirkovi
a Ivetě Žižkovým za jejich podporu a popřát
všem hodně úspěchů.
Zdena Havlová

TOP Leader - červenec 2012
GL Tanya Šťástková

Praha

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi

3 500 bodů

2.

GL Marcela Divišová & Petr Kuzma

Praha

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi

2 000 bodů

3.

GL Břetislav Ťujík

Praha

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi

1 800 bodů

1.

(7/12)

Na slovíčko s TOP Leader v měsíci červenci 2012 – Tanyou Šťástkovou
Co bylo klíčové v tomto měsíci, kdy jste získala
titul Top Leader měsíce?
Klíčovým v tomto měsíci byl můj cíl, a to hvězda Recruiting Star za 3 přivedené Talent Scouty s prvním demem. Díky dosažení tohoto cíle
jsem se stala TOP Leader. Myslím si, že tyto
krátkodobé cíle vedou krok po kroku k dosažení velkých cílů. Jediné co chci zdůraznit, musíme být důslední a nevzdávat se.
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Jaké výhody Vám přináší pozice Group Leader
a na druhou stranu jaké povinnosti s sebou
nese?
Kariéra, kterou máme, je úžasná. A za to musím
poděkovat Ing. Jiřímu Žižkovi. Rainbow je příležitost bez hranic. Group Leader má výhodu,
že má maximální provize a nemusí potvrzovat
volné Rainbow. Může se soustředit na práci s nováčky a pomoci jim, aby dobře a rychle
rozjeli svůj obchod. Samozřejmě, že toto při-

náší větší zodpovědnost a povinnost pracovat
s Talent Scouty a ukazovat jim správnou cestu
k úspěchu.
RGD se svými distributory pořádají pravidelně mítinky klíčových osob, tentokrát jste byla
na Rainbow Campu. Jaký přínos mělo pro Vás
toto setkání?
Rainbow Camp, jako každý mítink pro klíčové
osoby, je výjimečný a originální. Pro mě byl vel-

www.rainbowaktuality.cz

kou motivací, že jsem měla možnost se setkat
s těmi nejlepšími z České republiky. Na vše jsem
se jich mohla zeptat a prostě s nimi byla. Tato
akce byla plná nových myšlenek důležitých pro
rozvoj mého osobního obchodu a mé příleži-

tosti. S tím samozřejmě souvisí rozvoj i celé mé
skupiny.
Jaké jsou vaše plány v příštích měsících?
Můj cíl je Team Leader. Vybudovat větší tým lidí

a stabilitu ve skupině. Máme fantastické nové
Rainbow. Byla by velká škoda nenabídnout dále
příležitost, která byla nabídnuta mně před sedmi lety. Dělejte Rainbow poctivě a s láskou.
Hodně štěstí přeje Táňa Šťástková

Blahopřejeme Janě Gáboríkové & Janu Novákovi z kanceláře SD Bečvářových k povýšení na pozici Group Leader od 1. srpna 2012

TOP Manager - duben 2012

Top Manager

JM Dana & Miroslav Špeťkovi

Praha

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.

SM Hana & Libor Nygrýnovi

Tábor

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi

3 400 bodů

1.

(5/10, 4/12)

Na slovíčko s TOP Manager v měsíci dubnu 2012 – Danou a Miroslavem Špeťkovými
Co bylo klíčové v měsíci dubnu, kdy jste získali prvenství mezi silnou konkurencí českých
Rainbow Managerů?
V dubnu, stejně tak jako v každém jiném měsíci, šlo o systematickou práci se vším, co k Rainbow obchodu patří, počínaje evidencí propagačních programů, demo, doporučení, prodejů,
pozvánek na dny otevřených dveří, koordinací
práce obchodních zástupců atd. Nemyslím, že
by naše práce v dubnu byla nějak zvlášť výjimečná. Máme opravdu stále co zlepšovat. Snad
jen ostatní trochu zaspali J.
V červnu jste se zúčastnili celosvětového mítinku společnosti Rexair v Dubaji. Jelikož se nejednalo o Vaši první účast na takové události,
čím byla tato ojedinělá?
Zažili jsme s Rainbow již mnoho celosvětových

mítinků. Účast na každém z nich je pro nás vždy
novou výzvou. Pokaždé je na co se těšit! Dubaj
byla – ale to je vlastně každé místo konání takového mítinku – výjimečná svou lokalitou. Byli
jsme tam poprvé a vidět vyrůstat město mrakodrapů v poušti, je opravdu zážitek. Navíc, večeře
v poušti pro šest set lidí, to byla paráda. Zalyžovat si v tropech – skvělé! Vyjet si výtahem na
nejvyšší budovu světa – co dodat! Každý takový
mítink, jak jsem psal v posledním čísle Aktualit, je především o setkání stovek nadšených
Rainbow lidiček. O přenosu nadšení mezi nimi,
o předávání zkušeností. V tom se dubajský mítink nelišil a nezklamal. Pro mne i pro Danu byl
však výjimečný tím, že v množství losovaných
volných Rainbow jsme dvě vyhráli! Skutečně se
vyplatí zúčastnit se!

Pozice Junior Manager s sebou nese velkou
zodpovědnost za celou skupinu, jak máte práci
pro Váš tým rozdělenou?
To je pravda. Práci máme rozdělenou tak, že
Dana se stará o „papíry“ a já o praktické tréninky s lidmi. Důležité je, chtít pomáhat ostatním v
jejich růstu. Neméně důležité je, aby ostatní tuto
pomoc přijímali.
Jaké jsou Vaše plány v příštích měsících?
Plány jsou jasné – nabídnout příležitost novým
lidem a postavit s nimi takovou skupinu, abychom psali do každých Aktualit.
Závěrem chceme poděkovat těm, kteří nám
v naší práci pomáhají a popřát všem mnoho
úspěchu.
Ahoj Špeťáci

TOP Manager - květen 2012
EM Martin Hach
1.

(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, 5/12)

Tábor

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi

4 000 bodů

2.

EM Libuše & Miroslav Endtovi

Praha

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi

3 400 bodů

3.

EM Diana Sikorová

Praha

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi

3 400 bodů

TOP Manager - červen 2012
EM Martin Hach
1.

(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, 5/12, 6/12)

Tábor

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi

3 600 bodů

2.

SM Hana & Libor Nygrýnovi

Tábor

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi

3 600 bodů

3.

JM Miroslava & Petr Vosýnkovi

Praha

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi

3 400 bodů

Na slovíčko s TOP Manager v měsíci květnu a červnu 2012 – Martinem Hachem
Čím jste motivoval svůj tým lidí, díky jejichž
práci jste se stal nejlepším Managerem měsíce?
Motivace a soutěže patří neodmyslitelně do
Rainbow obchodu. V Táboře používáme týdenní motivace „udělej a ber“, ve kterých nejčastěji

www.rainbowaktuality.cz

máme jídlo a pohonné hmoty. Jinak pro rozvoj
každé skupiny je zásadní rekrutink a v Táboře
jsme v těchto dvou měsících měli 110 lidí na
dnech otevřených dveří, z toho se 42 nováčků zaregistrovalo, 33 udělalo své první demo

a 14 svůj první prodej.
V červnu jste se zúčastnil celosvětového mítinku společnosti Rexair v Dubaji. Jelikož se nejednalo o Vaši první účast na takové události,
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tink, v srpnu to bude již jedenáctá kvalifikace.
Vždy se jedná se o neobyčejný zážitek spojený
s relaxací a setkáním s elitou českého Rainbow.
Můžete prostřednictvím Rainbow Aktualit motivovat ostatní k účasti na tomto programu?
Pacesetter mítink je skvělý a jsem rád, že jsem
splnil i tento jedenáctý. Chtěl bych poblahopřát
Dianě Sikorové ke splnění QuotaBuster. Pokud
si dáme všichni cíl splnit QuotaBuster, což je
10% navýšení našeho obchodu, tak účast na
další Pacesetter splníme automaticky a sejdeme
se všichni v Harrachově. Pokud máme 10 obchodních zástupců ve skupině nebo v kanceláři,

čím byla tato ojedinělá?
Nejvíc jsem si užíval to, že nás jelo z Tábora 8 a
skupina z Čech patřila mezi nejpočetnější. Atmosféra na těchto mítincích je jedinečná a bylo
nás dost slyšet. Spousta pozitivní energie. V
těchto chvílích mé české srdíčko zaplesalo. Jinak
výlet do pouště byl úžasně zorganizovaný. Pro
700 delegátů z celého světa přijelo 120 terénních
aut, uprostřed pouště jídlo a pití, a žádné fronty.
Dubaj je skvělá destinace.
Od roku 2007 jste se jako jediný z klíčových
osob kvalifikoval na každý český Pacesetter mí-

tak stačí, aby každý přivedl jen jednoho nového
Talent Scouta (jeden není moc) a naše skupina
se rozroste o 100%! Nezapomeňte, že QuotaBusters mají speciální dárky a výjimečné zážitky. Těším se na shledanou v Harrachově.
V září Vás čeká další americký Pacesetter, tentokrát v arizonském Tucsonu. Jak se těšíte?
Vážím si pozvání na každý americký Pacesetter.
V Arizoně jsme již na jednom Pacesetteru byli,
je tam teplo a krásná příroda. Já se rád „kochám“ přírodou a miluji panoramata, takže se
těším moc.
Všechny zdraví a den plný
úsměvů přeje Martin Hach

TOP Manager - červenec 2012
1.

SM Hana & Libor Nygrýnovi

(9/08, 7/09, 1/10, 12/10, 3/11, 2/12, 3/12, 7/12)

Tábor

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi

3 800 bodů

2.

EM Martin Hach

Tábor

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi

3 600 bodů

3.

JM Dana & Miroslav Špeťkovi

Praha

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi

3 300 bodů

Na slovíčko s TOP Manager v měsíci červenci 2012 – Hanou a Liborem Nygrýnovými
Čím jste motivovali svůj tým lidí, díky jejichž
práci jste se stali nejlepšími Managery měsíce?
Motivace na červenec a srpen je jednoznačně
zájezd do Las Vegas, kde se sejdou ti nejlepší
,,Rainbow lidé“ z celého světa. Avšak stejně si
myslíme, že tu hlavní motivaci má každý sám v
sobě, ve své hlavě a pokud má sen, který si chce
splnit, je pro něho Rainbow skvělá cesta, jak si
ho uskutečnit.

Poprvé jsem si odvážel volné Rainbow v losování, poprvé jsem kouřil vodní dýmku a poprvé
jsem stál na nejvyšší budově světa BURJ KHALIFA.
Jaký je Váš recept na rekrutink nových lidí do
své skupiny?
Každý z nás denně potká někoho, komu může
říct o tom, jak mu příležitost v Rainbow změnila život. Problém je v tom, že nás to nenapadne
každý den. Jinak samozřejmě, motivace přivýdělku je zajímavá, ale je to jako na ukázce. Před
ukázkou lidé říkají NE a po ukázce si Rainbow
pořídí a zůstává u nich doma. To samé děláme

Libore, v červnu jste se zúčastnil celosvětového
mítinku společnosti Rexair v Dubaji. Jelikož se
nejednalo o Vaši první účast na takové události, čím byla tato ojedinělá?

TOP AD - duben 2012
1.

při spolupráci – demo Rainbow = prodej, demo
kanceláře = Talent Scout (nováček).
Jaké jsou Vaše plány v příštích měsících?
Jednoznačně je naše další laťka 3 x 75 Rainbow
v oranžové skupině. Všeobecně více ukázek
znamená více doporučení, více nováčků a prodejů. K tomu nám dopomáhej Rainbow!
Děkujeme všem v celé naší oranžové skupině za
práci. Přejeme hodně úspěchu jak v pracovním,
tak i v osobním životě. A nezapomeňte, že jste
úspěšní tak, jak jste úspěšní DNES. J

Area Distributor

AD Ing. Aleš & Vladislav Medlínovi

(12/06, 5/07, 1/08, 6/09, 10/09, 11/09, 5/11, 7/11, 8/11,
4/12)

Hradec
Králové

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi

Libor a Hanka

24 prodejů
4000 bodů

2. - 3.

AD Roman Nevím & Lucie Marie Urbanová

Poděbrady

SD M. & V. Bečvářovi

3600 bodů

2. - 3.

AD Anna & Vasyl Lypchakovi

Roudnice n. L.

SD M. & V. Bečvářovi

3600 bodů

Hradec
Králové

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi

TOP AD - květen 2012
1.

AD Ing. Aleš & Vladislav Medlínovi

(12/06, 5/07, 1/08, 6/09, 10/09, 11/09, 5/11, 7/11, 8/11,
4/12, 5/12)

22 prodejů
4000 bodů

2.

AD Roman Nevím & Lucie Marie Urbanová

Poděbrady

SD M. & V. Bečvářovi

3600 bodů

3.

AD Anna & Vasyl Lypchakovi

Roudnice n. L.

SD M. & V. Bečvářovi

3400 bodů

Hradec
Králové

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi

22 prodejů
4000 bodů

TOP AD - červen 2012
1.
2.
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AD Ing. Aleš & Vladislav Medlínovi

(12/06, 5/07, 1/08, 6/09, 10/09, 11/09, 5/11, 7/11, 8/11,
4/12, 5/12, 6/12)
AD Miroslav Sladký & Josef Novotný

Plzeň Lobzy

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi

3600 bodů

3. – 4.

AD Eva & Jindřich Němcovi

Karlovy Vary

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi

3400 bodů

3. – 4.

AD Anna & Vasyl Lypchakovi

Roudnice n. L.

SD M. & V. Bečvářovi

3400 bodů

www.rainbowaktuality.cz

TOP AD - červenec 2012
AD Ing. Aleš & Vladislav Medlínovi

21 prodejů
4000 bodů

Hradec
Králové

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi

AD Anna & Vasyl Lypchakovi

Roudnice n. L.

SD M. & V. Bečvářovi

3600 bodů

3. – 4.

AD Martina & Ing. Emil Orihelovi

Louny

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi

3400 bodů

3. – 4.

AD Roman Nevím & Lucie Marie Urbanová

Poděbrady

SD M. & V. Bečvářovi

3400 bodů

1.

(12/06, 5/07, 1/08, 6/09, 10/09, 11/09, 5/11, 7/11, 8/11,
4/12, 5/12, 6/12, 7/12)

2.

Na slovíčko s TOP AD v měsících dubnu, květnu, červnu a červenci 2012 – Ing. Alešem a Vladislavem Medlínovými
Jaká byla Vaše strategie v týmové práci, jež
Vám přinesla čtyři tituly Top AD v řadě za sebou?
Týmová práce je vždy základ pro splnění větších čísel, než těch individuálních. Snažili jsme
se motivovat každého jednotlivce v kanceláři,
včetně nováčků, protože každý prodej se počítá.
Klíčovou roli také hrály vlastní prodeje.
Vaše skvělé výsledky Vám zajistily účast na českém Pacesetter mítinku v resortu Svatá Kateřina. Gratulujeme. Jak se těšíte na zasloužený
odpočinek a zároveň na setkání s elitou českého Rainbow?

republiky, ale celosvětové. Nemůžeme popřít
i to, že se na Pacesettery těšíme i jako na velký
cestovatelský zážitek. To je jedna z dalších mnoha pochutin, které Rainbow obchod nabízí.

Zúčastnit se Pacesetteru je velká čest. Všichni
kvalifikovaní prokázali v období půl roku stabilní výsledky, takže setkání s Rainbow Pacesetters
bude určitě inspirativní a plné pozitivních myšlenek a informací. Upoutávka na Svatou Kateřinu vypadá moc pěkně, takže se určitě těšíme.

Jaké jsou Vaše další plány v příštích měsících?
Určitě se kvalifikovat na další Pacesetter mítink
v Harrachově. V průběhu kvalifikace chceme
povýšit tři Group Leadery a docílit tak další
mety „50 prodejů pod jednou střechou“. Tzn.,
zaměříme se na rozvoj stávajících skupin a zintenzivníme rekrutink!

V září poletíte do Tucsonu v Arizoně, kde se
koná Pacesetter mítink společnosti Rexair, co
od tohoto prvotřídního mítinku očekáváte?
Od amerického Pacesetteru očekáváme to samé,
jako od toho českého. Inspiraci od příspěvků
a prezentací těch nejúspěšnějších v Rainbow
obchodě. Tentokrát ne jenom na úrovni České

Všem skvělé výsledky a hodně Talent Scoutů
přejí Medlínovi!

predstavujeme
Candidate Distributora
ˇ
Rainbow Příbram

CD Rostislav Čech
(SSD Ing. Iveta & Ing. Jiří Žižkovi)

Sevastopolské náměstí 330, 261 01 Příbram 2
tel. 604 676 998, e-mail: pribram@rainbow.cz

Pokaždé, když jsem splnil nějaký svůj cíl, tak jsem
přemýšlel, co dál. Dlouho jsem zvažoval otevření
vlastní kanceláře, ale po mítinku v Dubaji jsem se
rozhodl, že teď je ta správná chvíle!
Rosťa Čech

Příbram

Satellite Distributor
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, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12)

duben

100 prodejů

květen

122 prodejů

červen

50 prodejů

červenec

80 prodejů

Zdravíme všechny Rainboušáky
a všechny, kteří čtou tento krásný časopis.
Je mnoho věcí, které se udály od minulého
vydání Rainbow Aktualit, stále zažíváme něco
úžasného u Rainbow příležitosti. Byli jsme
v Bulharsku na mítinku, kde nás učili na Rainbow univerzitě novým informacím ti nejlepší
z nejlepších. Pak jsme se zúčastnili krásného
Pacesetter mítinku od společnosti Rexair v Ir-

www.rainbowaktuality.cz

sku, kde jsme měli čest být ubytováni v luxusním hotelu The Ritz Carlton. V červnu jsme odletěli na celosvětový mítink do Dubaje a sdíleli
ideje od úspěšných lidí z celého Rainbow světa.
Zde jsme načerpali mnoho zajímavých myšlenek, které jsou pro naši Rainbow příležitost
velmi přínosné a důležité. A v červenci jsme

se zúčastnili jednodenního Rainbow Campu
na Sázavě, který byl uspořádán pro Klíčové lidi
v České republice.
Zkrátka, zažíváme spoustu pozitivních setkání s Rainbow lidmi, kteří jsou úspěšní. Protože
když se k nim dostala možnost sdílet Rainbow
příležitost, řekli prostě ANO, já to zkusím.
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Nejdřív si to chtěl každý jen zkusit, pak zjistil,
že i on dokáže prodat Rainbow, protože Rainbow chce mít každý ve své domácnosti. Při své
práci si „zkoušel“ prodat 1-2 Rainbow a přivydělat si ke svému příjmu nějakou tu korunu navíc. Pak ho to přesvědčilo v tom, že může dělat
Rainbow na plný úvazek a stal se obchodním
zástupcem na „full time“. A tím začalo něco
úplně jiného. Takový člověk se začal účastnit
soutěží, získal mnoho výher a začal díky Rainbow cestovat a plnit si své sny a cíle. Nejen on,
ale i celá jeho rodina.
Pak přišla možnost zapojit se do Rainbow
kariéry a začít budovat svůj vlastní tým. Proto
jsou někteří z vás na různých pozicích v kariéře a svůj tým neustále rozvíjíte. Někteří z vás si
otevřeli své vlastní kanceláře a nyní jste na po-

zicích CD nebo AD. A tím si budujete tým ve
vlastní kanceláři a z pozice CD se můžete stát
AD nebo z pozice AD se stát SD.
Vše je ve vašich rukách. Ať už jste zákazník
Rainbow, máte možnost podívat se na den otevřených dveří ve vašem regionu, nebo jste obchodní zástupce na částečný úvazek, nebo jste
již obchodní zástupce na plný úvazek anebo jste
na nějaké pozici v kariéře, vše se děje proto, že
máte tu možnost být v Rainbow obchodě! Máte
možnost každý den něco změnit ve svém životě
a zajistit si neomezené finance pro sebe a svou
rodinu. Všichni máme jednu věc společnou –
24 hodin denně na to, abychom s tím mohli
„něco“ udělat, něco změnit. Nikdo nemá ani
o minutu víc a ani o minutu méně.
Čeká nás další světová konference! Tentokrát

v Las Vegas v dubnu 2013! Přidejte se k našemu
týmu a pojeďte s námi. Stojí to za to!
Každý má svůj cíl, svou metu. Vezměte ji
vážně a každý den o tom přemýšlejte a dělejte
ty správné věci k dosažení vašeho cíle! Nesněte
svůj život, ale prožijte svůj sen!
Nezapomeňte každému nabídnout Rainbow
příležitost a hovořit o ní! Je to jeden z kroků
k vybudování vašeho úspěšného týmu!
I my máme svůj cíl – stát se Super Satelitními
distributory a být Masters! Sami to nedokážeme! Proto neustále hovoříme o Rainbow příležitosti a děláme pravidelné dny otevřených dveří v naší kanceláři.
Buďte trpěliví, protože trpělivost vám úspěch
přinese.
Good luck a good recruiting,
Bečvíci

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, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12)

duben

213 prodejů

květen

215 prodejů

červen

188 prodejů

červenec

196 prodejů

Milí RAINBOW přátelé,
tento týden mi jeden nováček v našem obchodě řekl: „Pane Žižko, včera jsem za 1,5 hodiny vydělal to samé, co mám v práci za celý měsíc.“ Tato slova mi znovu připomněla, proč jsem
začal v RAINBOW. Možná i někteří z vás zapomněli na to, proč začali u RAINBOW pracovat.
Vzpomínám si na to, když jsem poprvé viděl
RAINBOW. Fascinovalo mě jak krásně voní
eukalyptus. Ten šok, když jsem poprvé viděl,
jak vysavač práší a co práší. Že neuklízí a špínu jen zamatlává hlouběji do koberce. Nebo ten
nezapomenutelný pocit, když jsem zjistil, v čem
spím.
Chtěl bych poděkovat společnosti REXAIR
za NEW RAINBOW. Nové svítící RAINBOW
je opravdu úžasné. S pračkou vzduchu dostalo NEW RAINBOW úplně nový rozměr. Je
ohromné, jak jsou profesor Pohunek a další
odborníci v oblasti léčby alergií a astmatu nadšení z NEW RAINBOW. Jak NEW RAINBOW
doporučují všem pacientům a všem našim zákazníkům jako prevenci proti těmto chorobám,
protože moc dobře vědí, že největší vliv na tyto
nemoci má domácí prostředí, zejména lůžkoviny.
Chtěl bych vás ujistit, že jakmile na DEMU
zapnete NEW RAINBOW a to se rozsvítí a zavoní – zákazník v tu chvíli NEW RAINBOW
koupil a záleží jen na nás, zda ho také zaplatí.
Jak je úžasné, když si zákazník NEW RAINBOW koupí, uklidí si a druhý den nám nadšeně
vypráví o NEW RAINBOW. Je ohromné slyšet
naše zákazníky, jak jim NEW RAINBOW pomáhá zvládat problémy s alergií či astmatem
a usnadňuje jim jejich životy. Uvědomte si, že
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s pořízením NEW RAINBOW si zákazník nekupuje jakýsi přístroj, ale čistotu a zdravou domácnost.
Ano, je příjemné, že prodejem úžasného
NEW RAINBOW si mohu vylepšit svoji finanční situaci. Nováček zpočátku dělá RAINBOW
při svém zaměstnání a váží si toho, že mohl
začít tento obchod bez jakékoliv finanční investice. Uvědomuje si příležitost, kterou má na
každém DEMU – PŘÍLEŽITOST vydělat za 1,5
hodiny svůj měsíční plat. PŘÍLEŽITOST – jak
mu peníze z RAINBOW obchodu mění život.
„Věřím, že nebudu muset chodit celý život do
práce, abych vydělal na složenky a utratil drahocenný čas prací na někoho jiného. Chci se
finančně zajistit.“ – řekl.
Když jsem naslouchal jeho slovům, uvědomil
jsem si, že musím více mluvit o programu KARIÉRA, aby každý nováček znal všechny detaily
naší KARIÉRY. Je velice příjemné, že náš prezident pro celosvětové prodeje Momir Popovic
rozšiřuje naši KARIÉRU do celého RAINBOW
světa, ale je trochu na zamyšlenou, že ne všichni
z naší organizace programu KARIÉRY rozumí.
Chtěl bych vás v tuto chvíli vyzvat, abyste si
znovu prošli PROGRAM KARIÉRA a ujistili
se, že víte, jak se dostanete na pozici nad vámi.
Znovu si spočítejte, kolik peněz budete vydělávat v nejvyšších pozicích a že tyto peníze jsou
pouze zasloužená odměna za odříkání a úsilí,
které jste věnovali k jejich dosažení. Učte se
novým dovednostem jako je plánování, vedení
lidí, učení lidí, motivování sebe i ostatních, protože čím více spokojených, zaneprázdněných
a motivovaných lidí bude ve vaší organizaci, tím

větší bude váš úspěch.
Jednou jsem četl motto jednoho miliardáře:
„Klidně mi seberte všechny mé podniky, peníze
i všechen majetek, pokud mi necháte moje lidi,
za dva roky se vrátím tam, kde jsem dnes.“ S tím
se nedá nic jiného, než souhlasit. Pokud jste
PŘÍLEŽITOSTÍ RAINBOW nadšeni, podělte
se o ni s ostatními lidmi. Ukažte jim, co vám
RAINBOW obchod dává. Pozvěte je do kanceláře, protože kde jinde uvidí to, o čem mluvíte.
NIKOHO NELANAŘTE A NENUŤTE. Možná i vám by bylo nepříjemné, kdyby vás někdo
nutil do něčeho, kde nevidíte svoji příležitost.
Budujte si svoji organizaci. P.S. Ten nováček již
přivedl svého prvního kamaráda na den otevřených dveří.
Jak jsem již řekl, získalo mě RAINBOW i peníze, které se zde dají vydělat. Ale brzy jsem pochopil, že NEJDŮLEŽITĚJŠÍ je to, že nemusím
chodit a zvonit na zvonky, nebo se někde vnucovat. Že společnost REXAIR má program, jak
získat dalšího zákazníka. Že všechny finance,
které jsou určeny na reklamu, se vracejí zpátky
k zákazníkovi, který NEW RAINBOW doporučil svým známým. Že si mohu vybrat, ke komu
jdu na ukázku. Že mohu domluvit DEMO
přímo z DEMA. Že mám tolik doporučení, že
mohu pomoci svým nováčkům při jejich rozjezdu. Že mám to, co nám všechny firmy závidí
– ZAJIŠTĚNOU KLIENTELU.
A je tu ještě něco navíc – soutěže, zájezdy, mítinky, večeře, párty, plesy, Pacesetter …
Rainbow je náš život. Děkujeme vám za to, že
ho sdílíte s námi.
Vaši Jirka a Iveta

www.rainbowaktuality.cz

POLOLETNÍ MÍTINK

CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE ****
pátek, 15. června 2012

N

a celorepublikový pololetní mítink spojený s odměňováním těch nejlepších za poslední půlrok jsem se opravdu těšil. Dostali jsme
totiž pozvánku do kongresového hotelu CLARION v Praze, kde jsme ještě nikdy nebyli.
Přivítalo nás moderní prostředí hotelu, příjemně naladil welcome drink. Zdravíme se s kamarády. Dámy jsou jako obvykle půvabné, pánové
neuvěřitelně vtipní. Usedáme ke stolům a očekáváme moderátora dnešního večera Petra Rychlého.
A Petr opět nezklamal. Osobně se přivítal
s každým nováčkem, který byl na mítinku poprvé. Myslím, že je to velmi potěšilo. Program
svižně pokračuje. Pódium se plní oceňovanými
osobnostmi. Dámy se vrací obdarované krásnými
květinami. Poprvé v nové kariéře je povýšen na

www.rainbowaktuality.cz

pozici Group Leader Milan Nedoma z Plzně. A je
tu první překvapení – RAINBOW CAMP. Co
to je? Klíčoví lidé budou spolu soutěžit v družstvech? Už jsou fakt všichni napnutí. A další překvapení.. Dozvídáme se o předání sponzorských
darů Nadaci Archa Chantal. Vidět, jak Rainbow
pomáhá dětem v dětských zařízeních, nás naplňuje hrdostí. Zvlášť, když nám osobně poděkuje
Chantal Poullain Polívková. A na oplátku zpívá
několik francouzských šansonů. A další sponzorský dar, tentokrát v rámci programu Rainbow
pomáhá. RGD Jan Říčař předává šek pro Českou
iniciativu pro astma v rámci boje s tímto civilizačním onemocněním. Krátké vystoupení alergologa Doc.MUDr. Víta Petrů, CSc. nás ubezpečuje
v tom, že když prodáváme Rainbow, přinášíme
domácnostem zdraví.

V rychlém sledu vidíme video o českém i americkém programu Pacesetters pro klíčové osoby. A přichází největší překvapení večera. Nová
soutěž o účast na mezinárodním mítinku v Las
Vegas. Každý může jet. Jen si najít pro sebe ten
nejlepší způsob.
Loučí se s námi Petr Rychlý, zve nás na raut do
foyer. Po výborném jídle se vracíme zpět do sálu,
kde plníme taneční parket v rockovém rytmu kapely Žlutý pes. My jsme si skvěle zařádili. A Ondřej Hejma, který čekal firemní večírek, z nás byl
tak paf, že ještě na několika koncertech vykládal,
že má doma Rainbow.
A tak se společně se mnou těšte na Galapárty
v prosinci. A nezapomeňte… Mítink je tím lepší,
čím častěji jste na pódiu..
Honza Výšek
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RGD Zdeněk Říčař & Jan Říčař se svými Super Satelitními distributory Ing. Ivetou & Ing. Jiřím Žižkovými
a Satelitními distributory Margitou & Václavem Bečvářovými vyhlašují:

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

Svatá Kateřina
Wellness Resort
Počátky
22. - 26. srpna 2012

Program Pacesetters
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 připraven zajímavý program s nejrůznějším poznáváním a lákavým
dobrodružstvím. Mají jedinečnou možnost setkat se s nejlepšími 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 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 určenou pouze pro QuotaBustery a bude mít šanci zatočit si na „Kole
štěstí“. Pokud dosáhne kvóty Speciální výzva, bude si moci zatočit na „Kole štěstí“ automaticky.

konečné výsledky kvalifikace k 31. 7. 2012

QUOTABUSTER

BLAHOPŘEJEME VŠEM KVALIFIKOVANÝM ÚČASTNÍKŮM!

EM Diana Sikorová

JM Jana Šišková

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Praha
přehled kvót
Pozice

JM Dana & Miroslav Špeťkovi

SD M. & V. Bečvářovi

Jméno

AD Anna & Ing. Aleš Medlínovi

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Praha

Účast

QB

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi

EM Martin Hach

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Tábor

Kvalifikace

Výzva

Zbývající počet prodejů

6 měs.

měsíc

6 měs.

měsíc

6 měs.

měsíc

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

Účast

QB

Výzva

AD

Martina & Ing. Emil Orihelovi

120

20

132

22,0

168

28

3

28

2

1

6

8

72

84

120

AD

Jana & Jiří Vaněčkovi

120

20

132

22,0

168

28

6

21

1

3

9

3

77

89

125

AD

Eva & Jindřich Němcovi

120

20

132

22,0

168

28

11

19

7

9

10

7

57

69

105

AD

Ing. Aleš & Vladislav Medlínovi

120

20

132

22,0

168

28

9

22

24

22

22

21

0

12

48

AD

Zdeněk Barták

120

20

132

22,0

168

28

0

0

1

0

1

1

117

129

165

AD

Miroslav Sladký & Josef Novotný

120

20

132

22,0

168

28

8

14

7

15

17

3

56

68

104

AD

Iva & Jaroslav Škubicovi

120

20

132

22,0

168

28

4

3

0

1

0

1

111

123

159

AD

Petr & Pavel Vavrošovi

120

20

132

22,0

168

28

10

4

3

2

4

6

91

103

139

AD

Josef Suchý & Martina Urbánková

120

20

132

22,0

168

28

1

16

1

0

3

2

97

109

145

AD

Petra & Tomáš Bečvářovi

120

20

132

22,0

168

28

3

4

4

2

2

4

101

113

149

AD

Anna & Vasyl Lypchakovi

120

20

132

22,0

168

28

12

13

19

19

10

13

34

46

82

AD

Roman Nevím & Lucie Marie Urbanová

120

20

132

22,0

168

28

3

28

19

20

8

8

34

46

82

CD

David Volšický

60

10

66

11,0

84

14

4

3

3

9

2

6

33

39

57

CD

Martin Hošek

60

10

66

11

84

14

2

5

5

6

3

2

37

43

61

CD

Iveta Zahrádková

60

10

66

11,0

84

14

1

1

1

0

1

1

55

61

79

CD

Petra & Pavel Egerovi

60

10

66

11

84

14

5

3

8

5

7

2

30

36

54

EM

Martin Hach

390

65

506

84,3

644

107

75

117

45

58

40

55

0

116

254

EM

Libuše & Miroslav Endtovi

300

50

330

55

420

70

35

51

33

34

19

36

92

122

212

SM

Hana & Libor Nygrýnovi

270

45

297

49,5

378

63

43

62

27

24

28

36

50

77

158

EM

Diana Sikorová

150

25

165

28

210

35

29

43

27

25

17

34

0

0

35

JM

Jana Šišková

150

25

165

28

210

35

25

43

22

38

12

22

0

3

48

JM

Miroslava & Petr Vosýnkovi

150

25

165

28

210

35

15

26

15

12

16

11

55

70

115

JM

Ing. Tomáš Dvořák

150

25

165

28

210

35

13

13

7

6

8

7

96

111

156

JM

Petr Kučera

150

25

165

28

210

35

4

9

4

6

0

4

123

138

183

JM

Dana & Miroslav Špeťkovi

150

25

165

28

210

35

21

36

39

17

17

23

0

12

57

TL
GL
GL
TL
TL
TL
TL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL

Eliška & Rostislav Čechovi
Radek Bělka
Libuše Stranková

90

15

99

17

126

21

20

20

10

7

8

6

19

28

55

90

15

99

17

126

21

7

9

6

3

6

2

57

66

93

90

15

99

17

126

21

9

7

3

5

2

5

59

68

95

František Bejblík
Jaroslav Beránek
Jitka & Karel Šíchovi
Mgr. Zdeňka Havlová
Kamila & Tomáš Tůmovi
Michal Majer
Petra Schwarzová
Natalya Štotová
Tanya Šťástková
Mgr. Luděk Černý
Marcela Divišová & Petr Kuzma
Milan Habich ml.
Břetislav Ťujík
Pavel Mareš
Miloš Procházka
Ing. Milan Nedoma

90

15

99

17

126

21

6

6

4

4

3

5

62

71

98

90

15

99

17

126

21

10

7
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Webové stránky Pacesetters pro vás PRAVIDELNĚ AKTUALIZUJEME!
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.

www.pacesetters.cz

Sportovně–relaxační areál SÁZAVSKÝ OSTROV
19. – 20. července 2012

CAMP

2012

Ahoj všichni Rainbow kamarádi,
rádi bychom se s vámi podělili o zážitky z Rainbow
Campu, kterého jsme se zúčastnili koncem července.
Na květnové poradě klíčových lidí jsme dostali možnost
přihlásit se na Rainbow Camp. V tu dobu nikdo z nás netušil, o co se jedná. Protože máme rádi tajemno a překvapení,
přihlásil jsem se i já s Danou. Teprve na celorepublikovém
mítinku v hotelu Clarion jsme se seznámili s ostatními
účastníky a zjistili, že je nás zhruba padesát. Rozdělili nás do
pěti družstev a byla nám vyhlášena motivační soutěž týkající
se jak samotných prodejů, tak nabízení příležitosti v našem
obchodu.
Každé ráno jsme byli informováni o výsledcích ostatních družstev a to nás hnalo k vyšším výsledkům, přitom
stále nikdo netušil, kde a jak vše proběhne.
Pár dní před zahájením Rainbow Campu jsme se dozvěděli, že se sejdeme ve městě Sázava na ostrově vytvořeném
stejnojmennou řekou. Tam jsme se také ve čtvrtek 19. července 2012 ráno začali sjíždět a v překrásném přírodním
prostředí jsme při ranní kávě a koláčích debatovali o tom,
co nás čeká. Následovalo ubytování v hotelu a přilehlých
bungalovech.
Nejprve se konal dopolední mítink v přírodě, vedený
RGD Janem Říčařem, který nejdříve vyhodnotil soutěže
družstev – podle pořadí jsme byli odměněni krásnými cenami. Bylo nezvykle příjemné sedět v trávě, poslouchat
a účastnit se interaktivní přednášky o týmové práci. Myslím,
že každý z nás se o tomto tématu dozvěděl mnoho nového.
Následoval výborný oběd a potom sportovní odpoledne.
Bylo skutečně krásné pozorovat všechny okolo, jak nás přepadl zápal a touha po vítězství. Všechna družstva soutěžila
v několika kategoriích – ruské kuželky, petangue, přeskakování devítimetrové Rainbow hadice a myslím, že nejvíc
legrace jsme si užili v poslední soutěži – přemísťování vody
pomocí rukou a úst, její následné odsátí s Rainbow a přelití
do kbelíků – a to zejména díky nesoutěžnímu týmu organizátorů. Kdo zažil, ví, o čem píši. Po soutěžení jsme měli ještě
dostatek sil a času zahrát si nohejbal a volejbal.
Přišel večer a s ním grilované selátko a možnost popovídat si s kamarády, jak o dni plném soutěžení, tak o práci
v Rainbow. A další vyhodnocení výsledků a odměny. Bavili
jsme se dlouho do noci, zpívali s kytarou, a kdo nešel brzo
spát, viděl zpívat a hrát i Jirku Žižku!
Ráno jsme se sešli ke společnému přivítání slunce. Kdo
měl dost sil, šel si ještě zaběhat. Potom snídaně a už jsme
se začali rozjíždět do svých domovů a kanceláří – uvést do
praxe nabyté vědomosti.
Myslím, že za všechny účastníky můžeme říct, že to byla
skvělá akce, která stmelila kolektiv a nabila nás energií, kterou každý z nás tolik potřebuje.
Děkujeme všem, kdo se na přípravách Rainbow Campu
byť jen trošku podíleli a všem účastníkům za to, že jsme ho
udělali takovým, jaký byl.
Těšíme se na další podobné setkání!
Mirek a Dana Špeťkovi
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opportunity

Star Manager
podmínky: 100 prodejů ve skupině ve 3 po sobě
jdoucích kalendářních měsících, 3 TS**
výhody:

4.500,-Kč z prodeje ve skupině
+ desetinky z prodejů TS, nepotvrzuje
MAXIMÁLNÍ PROVIZE*

Master Satellite
Distributor

podmínky: 600 prodejů v šesti po so
jdoucích kalendářních m

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

Super Satellite Dist

+ desetinky z prodejů přímých TS, nepotvrzuje

podmínky: 250 prodejů v šesti po so

MAXIMÁLNÍ PROVIZE*

Senior Manager
podmínky: 50 prodejů ve skupině ve 3 po sobě jdoucích měsících, 3 TS**
výhody: 3.500,-Kč z každého prodeje ve skupině

Satellite Distributo

+ desetinky z prodejů přímých TS, nepotvrzuje

podmínky: 75 prodejů v šesti po sob

MAXIMÁLNÍ PROVIZE*

Junior Manager
podmínky: 35 prodejů ve skupině ve 3 po sobě jdoucích kalendářních měsících, 3 TS**
výhody: 3.000,-Kč z každého prodeje ve skupině

Area D

+ desetinky z prodejů přímých TS, nepotvrzuje

podmín

MAXIMÁLNÍ PROVIZE*

Adept Manager
podmínky: 25 prodejů ve skupině ve 3 po sobě jdoucích měsících, 3 TS**
výhody: 2.500,-Kč z každého prodeje ve skupině

+ desetinky z prodejů přímých TS, nepotvrzuje
MAXIMÁLNÍ PROVIZE*

Team Leader

* Po
na

podmínky: 20 prodejů ve skupině v kalendářním měsíci, 3 TS**
výhody:

dvojnásobné desetinky volného Rainbow, nepotvrzuje

** TS

MAXIMÁLNÍ PROVIZE*

Group Leader
podmínky:

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

výhody:

nemusí potvrzovat desetinky volného Rainbow, MAXIMÁLNÍ PROVIZE*

Full-Timer

gold demo
ZLATÁ LAMPA
při splnění podmínky

48 demo

za měsíc Full-Time

24 demo

za měsíc Part-Time

- hlavní úvazek, ZÁKLADNÍ PROVIZE* + BONUSY

∙ 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 ∙
Part-Timer

- částečný úvazek, ZÁKLADNÍ PROVIZE*

Recruit

- do konce prvního kalendářního měsíce

ZÁKLADNÍ PROVIZE*

new
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

obě
měsících

provizi ve výši 50.000,-Kč bez DPH

stributor

obě jdoucích kalendářních měsících

1. měsíc ... 2 prodeje
2. měsíc ... 3 prodeje

+
+

1 prodej
4 prodeje

3 prodeje
1 prodej

+
+

JEDNO VOLNÉ RAINBOW + 0,4 RB do dalšího měsíce

=
=

2 prodeje

0,6 RB
0,8 RB
1,4 RB

recruiting star

or

bě jdoucích kalendářních měsících

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.

Distributor

high sales

nky: 20 prodejů ve třech po sobě jdoucích kalendářních měsících

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

Candidate Distributor
podmínky: doporučení distributora
vlastní kancelář, vzdálenost min. 50 km

10 prodejů
za měsíc

SALES STAR

25 prodejů za měsíc

15 prodejů
za měsíc

odrobné vysvětlení jednotlivých pozic najdete v manuálu kariéry. Výše provize je závislá
a variantě prodaného Rainbow a rovněž popsána v manuálu kariéry.

WORLDWIDE SALES CHAMP

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

prsten celosvětového prodejního šampióna

20 prodejů
za měsíc

career pins
Recruit

první osobní prodej

Dealer

5

14

34

54

100+ osobních prodejů
každý kámen na odznaku
symbolizuje 100 osobních
prodejů v kariéře

74

ALERGIE

PROBLÉM STÁLE AKTUÁLNÍ!
Doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.
Centrum alergologie a klinické imunologie, Nemocnice Na Homolce, Praha

A

lergie je civilizační nemocí, epidemií
moderní doby. Na celém světě každoročně přibývá její výskyt, rozšiřuje se spektrum alergizujících látek i spouštěčů alergické reakce. Jedná se o problém diagnostický,
léčebný, společenský i ekonomický. Nárůst počtu alergiků je především patrný v populaci dětí a mladistvých. V České republice
v průběhu 10 let ve věkových skupinách 5-9-13-17 let ve srovnání
roku 1996 a 2006 stoupl počet alergiků z 16,98 na 31,8%, počet dětí
s alergickou rýmou z 5,7 na 16,1% a počet astmatiků z 3,3 na 8,2%
(viz tabulka).
Na vzniku alergie se podílí dědičnost, vliv prostředí, kontakt
s alergeny, kuřáctví, infekce a další faktory. Vliv prostředí je za
rozvoj potíží zodpovědný z více jak 30%. Je prokázáno, že např.
zplodiny dieselových motorů poškozují pylová zrna a důsledkem
toho jejich stěna snadněji praská a uvolňuje obsah do ovzduší (viz
obrázek). Tím lze také vysvětlit to, proč lidé ve městech paradoxně
více trpí projevy pylové alergie než venkované, kteří jsou s pyly
více v kontaktu.
Díky změněným životním zvyklostem (počítačový „život“, vybavování interiérů koberci, utěsňování oken, kuřáctví, chov domácích zvířat apod.) stoupá kontakt s roztoči domácího prachu, alergeny zvířecími a snižuje se možnost vzniku přirozené tolerance
organismu. V Evropě je v průměru více jak 30% obyvatel postiženo
alergií na pyly a roztoče, 27% na psy a kočky a 9% na šváby. Naše
dosavadní preventivní i léčebné postupy jen velmi málo přispívají
k úspěšnému boji s alergií. Užívání přístrojů na čištění vzduchu

v domácnostech, kancelářích, školách a dalších provozech může
k tomu dobře napomoci.
Česká iniciativa pro astma (ČIPA) je obecně prospěšná společnost, která vznikla v roce 1996 jako výsledek spolupráce alergologů a pneumologů. Náplní její činnosti je šíření informací směrem
k odborné a laické veřejnosti o nových poznatcích v diagnostice,
léčbě a prevenci astmatu a alergií, pomoc při jejich uvádění do
praxe, vydávání odborných vzdělávacích materiálů, organizace seminářů a mediálních kampaní a edukačních aktivit. V roce 2009
ČIPA iniciovala vznik v Evropě unikátního projektu vzdělávání
učitelů mateřských a základních škol s názvem „7A“, tj. 7x o alergii
a astmatu. Její lektoři za 3 školní roky uskutečnili v ČR celkem
59 celodenních seminářů a proškolili 1687 kantorů v rozpoznávání alergií a poskytování první pomoci dětem při astmatickém
záchvatu nebo projevech život ohrožující anafylaktické reakce na
bodnutí hmyzem nebo po požití potravin.
Co lze říci závěrem: Životní prostředí se významnou měrou
podílí na vzniku a vývoji astmatu a alergií. Především raný
dětský věk je obdobím, kdy vlivy prostředí působí nejvíce. Na
vzniku alergické přecitlivělosti v těhotenství i později se prokazatelně podílí aktivní i pasivní kuřáctví. U alergizovaných
osob působí jako spouštěče onemocnění alergeny domácího
i zevního prostředí, především roztoči domácího prachu, zvířata a pyly. Negativní roli sehrává součinnost alergenového vlivu
s různými polutanty ovzduší i dalšími složkami našeho prostředí. Prostředky na čištění vzduchu mohou být boji s alergiemi
účinně nápomocny.
Doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.

VZESTUP PREVALENCE V ČESKÉ REPUBLICE

1996

2001

2006

alergie

16,9 %

24,7 %

31,8 %

alergická rýma

5,7 %

13,7 %

16,1 %

asthma bronchiale

3,3 %

6,7 %

8,2 %

PYLY
BŘÍZY

příroda – Jeseníky

dálnice Olomouc – Brno

sběr V. Thon
ÚKIA LF MU Brno

N = 7075, VĚK: 5-9-13-17
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Za 10 let stoupl počet alergiků v ČR na dvojnásobek...

4 000 000 atopiků (40%)
3 000 000 alergiků (30%)
800 000 astmatiků (8%)
1 800 000 lidí s alergickou rýmou (18%)
800 000 ekzematiků (8%)

DĚLÁTE PROTI TOMU NĚCO?
Nezávislé laboratoře testovaly Rainbow a prokázaly, že
33 Rainbow zbaví domácnost velkého množství alergenů.
33 Tyto odstraněné alergeny nemohou nikam utéci. Zůstávají
v nádobě s vodou.
33 Rainbow je při odstraňování alergenů stále stejně účinné,
i přes nečistotami zaplňující se nádobu s vodou.
33 Při vyprazdňování nádoby s vodou
nejste vystaveni alergenům.

POMÁHÁ

Meets
ASP:03:03
Standard for
Vacuum Cleaners

Z každého prodaného Rainbow
přispíváme společnosti ČIPA na boj
proti astmatu a alergii.

www.cipa.cz

www.rainbowaktuality.cz
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Dubaj

Dubaj, Spojené Arabské Emiráty
Intercontinental Dubai Festival City
2. – 8. června 2012

Z cestovního deníku...
Zuzana a Josef Rutschovi

výherci tipovací soutěže o cestu do Dubaje z řad zákazníků

N

aše první seznámení s vynikajícím a víceúčelovým přístrojem Rainbow bylo
v roce 1997. Je to již 15 let a za tuto dobu nám
sloužil bez sebemenší chyby. Začátkem března
letošního roku nás navštívil pan Milan Habich
ml. na doporučení našich známých a předvedl
nám nový model Rainbow. Okamžitě nám padlo
do oka svým okázalým vzhledem a výjimečnou
funkčností. Hned jsme se ho rozhodli koupit
a předešlý typ jsme dali synovi. Při této příležitosti jsme vyplnili dotazník k probíhající tipovací
soutěži. Jak jsme později zjistili, náš tip byl nejpřesnější.
20. března mi zavolal pan Ing. Žižka a sdělil
mi, že jsme s manželkou vyhráli zájezd do Dubaje. Ze začátku jsem nemohl uvěřit, že nás potkalo
takové štěstí. Když mi nedlouho poté zavolal pan
Řehák a upřesnil mi podrobnosti k plánované
cestě do Dubaje, radovali jsme se. Následně stačilo už jen vyplnit všechny potřebné formality
k získání víz do Emirátů a bylo to.
Cesta začala 2. června v 16 hodin na ruzyňském letišti v Praze. Tam jsme se také seznámili
se všemi účastníky zájezdu z celé České republiky.
Setkání a přijetí bylo velice milé, všichni nám vě-

novali velkou pozornost. Během šestihodinového
letu bylo o cestující příjemně postaráno personálem letadla a po půlnočním přistání místního
času následoval přesun do luxusního hotelu Itercontinental Festival City. Zde nás čekal útulný
pokoj s pěkným výhledem na město a přilehlé
bazény. Druhý den jsme využili k návštěvě města
a obchodního centra.
V pondělí 4. června se konal uvítací večer
s grilováním a pouštní safari. Do krásné oázy
v poušti nás dopravilo 120 terénních vozů. Cesta
po dunách byla opravdovým zážitkem. Upravený
areál s velkým výběrem programů a pohoštění již
očekával své hosty.
Následující den jsme se společně se zástupci
firmy Rainbow z celého světa zúčastnili celosvětového mítinku. Na úžasnou atmosféru tohoto
setkání se nedá zapomenout. Neuvěřili bychom,
že má Rainbow ve světě tak početné zastoupení.
Večer jsme hromadně navštívili nejvyšší budovu světa – Burj Khalifa (828 m). Nádherný pohled z vyhlídkové terasy ve 124. patře na večerní
osvětlenou Dubaj předčil veškerá očekávání. Měli
jsme příjemný pocit, že nás do této výšky dopravily výtahy a eskalátory vyrobené firmou Otis

z ČR. Rovněž dech beroucí fontány, doprovázené
hudbou, nám učarovaly.
Další den se konal opět skvělý mítink a večer
nás čekala večeře na klimatizované prosklené lodi
s okružní vyhlídkovou plavbou po dubajském kanálu. Z této plavby byl vidět kontrast mezi výškovými budovami na jednom břehu a malými
písečnými domky na straně druhé.
Poslední den jsme strávili v obřím vodním
světě AquaVenture Water Park. Návštěvníky
ohromí nespočet různých atrakcí, z nichž jsme si
některé osobně vyzkoušeli. Nejvíce se nám líbila
projížďka divokou řekou, či tobogán projíždějící
mořským akváriem se žraloky. Aquapark je spojen s pláží u moře s průzračnou vodou. V přilehlém resortu Atlantis jsme navštívili také akvárium
s neuvěřitelným množstvím druhů ryb.
Celkově vzato, pobyt v Dubaji pro nás byl
velice zajímavý, pěkný a zároveň poučný pro
podnikání. Tímto bychom chtěli poděkovat panu
řediteli Říčařovi a celé firmě Rainbow Česká republika za příjemné prožití této návštěvy v kolektivu milých přátel.
Přejeme celé společnosti mnoho spokojených
zákazníků, ke kterým se také řadíme!
Zuzana a Josef Rutschovi z Jihlavy
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Las Vegas 22. – 25. dubna 2013

ZAŽIJTE LAS VEGAS!

NEMŮŽETE CHYBĚT!

V dubnu se připojte k Rainbow organizacím

z celého světa při Celosvětovém mítinku 2013.
Uslyšíte a uvidíte nejlepší myšlenky, techniky
a strategie v Rainbow obchodě, které vám

pomohou posunout vaši kariéru na další úroveň.

22 . – 25. DUBNA 2013

Během Celosvětového mítinku budete mít
možnost z první ruky poznat, proč je
Las Vegas nejžádanější destinací na světě.
Hotel Bellagio, který bude mítink hostit,
je v centru veškerého dění – jen několik málo
kroků od neuvěřitelné škály obchodů,
restaurací a zábavy.

RGD Zdeněk Říčař & Jan Říčař vyhlašují společně se svými SSD, SD a AD speciální motivaci

NA OBDOBÍ OD 16. ČERVNA DO 31. SRPNA 2012

LETÍME DO VEGAS!
1 ZÁJEZD V LOSOVÁNÍ

Každý, kdo v kvalifikačním období motivace prodá 5 Rainbow, bude zařazen
do slosovaní o volné Rainbow. Vylosovanému bude za prodej tohoto Rainbow
vyplacena provize, která musí být použita k úhradě nákladů na zájezd.

10 PRODEJŮ

3 ZÁJEZDY V LOSOVÁNÍ

Každý, kdo v kvalifikačním období motivace prodá 10 Rainbow, bude
zařazen do slosovaní o tři volná Rainbow. Vylosovaným budou za prodeje těchto
Rainbow vyplaceny provize, které musí být použity k úhradě nákladů na zájezd.

15 PRODEJŮ

AUTOMATICK Á ÚČAST

5 PRODEJŮ

Za 15. prodej v kvalifikačním období bude OZ vyplacena provize v hodnotě volného Rainbow, která musí být použita k úhradě nákladů na zájezd.

DALŠÍ 3 ZÁJEZDY V LOSOVÁNÍ PRO RECRUITING STARS
ZA ČERVEN, ČERVENEC A SRPEN 2012

Každý, kdo v měsíci červnu, červenci nebo srpnu získá za 3 nové spolupracovníky odznak Recruiting Star, bude zařazen do slosovaní o tři volná Rainbow. Vylosovaným budou
za jejich prodej vyplaceny provize, které musí být použity k úhradě nákladů na zájezd. Obchodní zástupce může mít v tomto slosování až 3 losy.

Do této motivace se počítají první i druhé prodeje Rainbow e2. Area distributoři se nemohou se svými osobními prodeji účastnit. Úhradou nákladů na zájezd na Celosvětový mítink Rainbow 2013 v Las Vegas se rozumí zpáteční
letenka, ubytování v hotelu, transfery autobusem a registrační poplatek na mítink. Výhra není přenosná na jinou osobu. Výherce musí být stále aktivním OZ a musí se akce účastnit, jinak jeho výhra propadá. Pořadatelé si vyhrazují
právo kdykoli bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat motivaci, změnit její pravidla či nahradit výhry jinými výhrami obdobné hodnoty. Slosování proběhnou na slavnostní Galapárty Rainbow 2012.

Las Vegas 22. – 25. dubna 2013

PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY MOTIVACE k 31. 7. 2012
prozatím AUTOMATICKÁ ÚČAST za 15 prodejů:

prozatimní účastníci losování

o 3 zájezdy za 10–14 prodejů
Alena & Miroslav Mackovi

AD A. & V. Lypchakovi

13

Ing. Miloslav Šrámek

SSD Ing. Žižkovi - Tábor

13

Tomáš Stejskal

SSD Ing. Žižkovi - Praha

12

Mgr. Luděk Černý

SSD Ing. Žižkovi - Praha

10

Tomáš Tůmovec

SSD Ing. Žižkovi - Praha

10

prozatimní účastníci losování

Jana Gáboríková
& Jan Novák

Marcela Divišová
& Petr Kuzma

SD M. & V. Bečvářovi

SSD Ing. Iveta & Ing. Jiří Žižkovi

Ústí nad Labem

Praha

22 prodejů

prozatimní účastníci losování

o 3 zájezdy
pro Recruiting Stars

18 prodejů

Jaroslav Beránek

o 1 zájezd za 5–9 prodejů

SSD Ing. Žižkovi - Tábor

9

Vilém Štech

AD R. Nevím & L. M. Urbanová

8

Jaroslav Beránek
Ludmila
Kratochvílová

SSDIng.
Ing.A.
Žižkovi
- Tábor
AD
& V. Medlínovi

89

Vilém Štech
Libuše
Stranková

ADM.
R. &
Nevím
& L. M. Urbanová
SD
V. Bečvářovi

78

LudmilaHoráček
Kratochvílová
Michal

AD Ing.
& V. Medlínovi
SSD
Ing.A.
Žižkovi
- Tábor

78

Libuše Stranková
Kamila
& Tomáš Tůmovi

SD M.
& Žižkovi
V. Bečvářovi
SSD
Ing.
- Praha

7

Michal
Horáček
Irena
Červenková

SSD Ing.
Žižkovi
Tábor
RGD
Z. Říčař
& J.- Říčař

67

Kamila
& Tomáš Tůmovi
Jana
Šišková

SSDM.
Ing.
Žižkovi
- Praha
SD
& V.
Bečvářovi

67

Irena Gottlieb
Červenková
Pavel

RGD
& J. Říčař
SD
M.Z.&Říčař
V. Bečvářovi

6

Jana Šišková
Libor
Nygrýn

SD M.
& Žižkovi
V. Bečvářovi
SSD
Ing.
- Tábor

6

Alena & Miroslav Mackovi

AD A. & V. Lypchakovi

1

Pavel Gottlieb
Karel
Chalupský

SD M.
& Žižkovi
V. Bečvářovi
SSD
Ing.
- Tábor

6

Eliška & Rostislav Čechovi

SSD Ing. Žižkovi - Tábor

1

Nygrýn
Libor Šeba

SSD Ing. Žižkovi - Tábor

6

Pavel Friedl

AD J. & J. Vaněčkovi

1

Karel
Chalupský
Jan
Hrnčíř

SSD Ing. Žižkovi - Tábor

6

Ing. Miloslav Šrámek

SSD Ing. Žižkovi - Tábor

1

Libor Šeba
Michal
Majer

Tábor
SSD Ing. Žižkovi - Praha

6

Milan Brňáček

RGD Z. Říčař & J. Říčař

1

Jan Hrnčíř
Miroslav
Petr

SSD Ing.
Žižkovi
Tábor
RGD
Z. Říčař
& J.- Říčař

56

Monika Gahurová

SSD Ing. Žižkovi - Praha

1

Michal
Majer
Jiří
Machovský

SSD Ing.
Žižkovi
Praha
RGD
Z. Říčař
& J.- Říčař

56

Tanya Šťástková

SSD Ing. Žižkovi - Praha

1

Miroslav
Petr
Eliška
& Rostislav
Čechovi

RGDIng.
Z. Říčař
& J.- Říčař
SSD
Žižkovi
Tábor

5

Jana Šišková

SD M. & V. Bečvářovi

1

Jiří Machovský
Ing.
Milan Nedoma

RGDJ. Z.
& J. Říčař
AD
& J.Říčař
Vaněčkovi

5

Ing. Tomáš Dvořák

SSD Ing. Žižkovi - Tábor

1

Eliška &Nieč
Rostislav Čechovi
Tomáš

SSDM.
Ing.&Žižkovi
- Tábor
AD
Ing. E. Orihelovi

5

Petra Schwarzová

SSD Ing. Žižkovi - Praha

1

Ing. Milan
Nedoma
Tanya
Šťástková

AD J.Ing.
& J.Žižkovi
Vaněčkovi
SSD
- Praha

5

Tomáš Nieč

AD M. & Ing. E. Orihelovi

5

Tanya Šťástková

SSD Ing. Žižkovi - Praha

5

výherci 1. bonusového víkendu (23. – 24. 6. 2012)

BONUSOVÉ VÍKENDY

vstupenka na představení Cirque du Soleil
Kamil David, Marcela Divišová & Petr Kuzma, Mgr. Zdeňka Havlová, Pavel Mareš, Martin Kostrej, Ludmila Kratochvílová,
Jaroslava Novotná, Marie Truncová, Jiří Zavřel (2x), Kamila & Tomáš Tůmovi (2x), Tomáš Nieč, Jiří Zetek, Josef Rolník,
František Bejblík (2x), Mgr. Jiří Pleskač, Jitka Šimanová, Vilém Štech, Alena & Miroslav Mackovi, Pavel Gottlieb,
Marta & Josef Černých, Jana Gáboríková & Jan Novák, Petra & Pavel Egerovi
prodloužený bonusový víkend
čtvrtek 5. - neděle 8. července 2012

exkluzivní večeře
ve vyhlášené steakové restauraci v Las Vegas

s losováním o volné rainbow

►6 demo + prodej v období motivace = vstupenka na večeři◄
►jeden z účastníků večeře si odnese VOLNÉ RAINBOW!◄
►čím více prodejů, tím větší šance na výhru!◄
(za každý prodej jeden los v losování)

Do této motivace se počítají první i druhé prodeje Rainbow. Area distributoři se nemohou se svými osobními prodeji účastnit. Výhra není přenosná na jinou osobu. Výherce musí být stále aktivním OZ a musí se mítinku v Las Vegas
v dubnu 2013 účastnit, jinak jeho výhra propadá. Pořadatelé si vyhrazují právo kdykoli bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat motivaci, změnit její pravidla či nahradit výhry jinými výhrami obdobné hodnoty.

výherci 2. bonusového víkendu (5. – 8. 7. 2012)

večeře v Harley Davidson Cafe + losování o volné Rainbow
účast na večeři + 3 losy v losování o VRB
Jana Gáboríková & Jan Novák
účast na večeři + 2 losy v losování o VRB
Ludmila Kratochvílová, Pavel Gottlieb, Jaroslav Beránek, Marcela Divišová & Petr Kuzma
účast na večeři + 1 los v losování o VRB
Eliška a Rostislav Čechovi, Jan Hrnčíř, Karel Chalupský, Ing. Tomáš Dvořák, Ing. Milan Nedoma, Monika Tylová & Hana
Švecová, Alena & Miroslav Mackovi, Tereza Šternbergová, Irena Červenková, Olga & Saša Bilun

Všechny uvedené výsledky mají pouze informativní charakter a závazné jsou až oficiální výsledky, které budou zveřejněny až po skončení kvalifikačního období motivace.

www.rainbowaktuality.cz
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PŘÍLEŽITOST bez hranic...
ČESKÁ REPUBLIKA - ROČNÍ HODNOCENÍ 2012
průběžné výsledky říjen 2011 - červenec 2012

Super Satellite Distributor 2012
1.

Ing. Iveta & Ing. Jiří Žižkovi

Leader Champion 2012
Praha, Tábor

40 000 b.

Satellite Distributor 2012
1.

Margita & Václav Bečvářovi

Ústí nad Labem

40 000 b.

Area Distributor Champion 2012
1.

Ing. Aleš & Vladislav Medlínovi

Hradec Králové

35 400 b.

2.

R. Nevím & L. M. Urbanová

Poděbrady

34 900 b.

3.

Anna & Vasyl Lypchakovi

Roudnice n. L.

34 400 b.

4.

Eva & Jindřich Němcovi

Karlovy Vary

31 600 b.

5.

Martina & Ing. Emil Orihelovi

Louny

30 200 b.

Manager Champion 2012

1.

TL Eliška & Rostislav Čechovi

Tábor

23 000 b.

2.

GL M. Divišová & P. Kuzma

Praha

17 700 b.

3.

TL Mgr. Zdeňka Havlová

Praha

16 400 b.

4.

GL Tanya Šťástková

Praha

16 200 b.

5.

GL Michal Majer

Praha

12 400 b.

Sales Champion 2012
1.

Marcela Divišová & Petr Kuzma

SSD Ing. Žižkovi - Praha

97 prodejů

2.

Jana Gáboríková & Jan Novák

SD M. & V. Bečvářovi

96 prodejů

3.

Michal Majer

SSD Ing. Žižkovi - Praha

71 prodejů

4.

Tomáš Tůmovec

SSD Ing. Žižkovi - Praha

66 prodejů

5.

Jana Šišková

SD M. & V. Bečvářovi

61 prodejů

EM Martin Hach

Tábor

36 300 b.

6.

Kamila & Tomáš Tůmovi

SSD Ing. Žižkovi - Praha

57 prodejů

SM Hana & Libor Nygrýnovi

Tábor

34 600 b.

7.

Vilém Štech

AD R. Nevím & L. M. Urbanová

55 prodejů

3.

JM Dana & Miroslav Špeťkovi

Praha

31 900 b.

8.

Libuše & Miroslav Endtovi

SSD Ing. Žižkovi - Praha

53 prodejů

4.

EM Diana Sikorová

Praha

23 900 b.

9. – 10.

Pavel Gottlieb

SD M. & V. Bečvářovi

52 prodejů

5.

JM Jana Šišková

Ústí nad Labem

23 800 b.

9. – 10.

Karel Chalupský

SSD Ing. Žižkovi - Tábor

52 prodejů

2012

1.
2.

Speciální motivace pro českou Rainbow organizaci

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

kategorie SALES 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.

kategorie
LEADER CHAMPION 2012, MANAGER CHAMPION 2012, AREA DISTRIBUTOR CHAMPION 2012
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.
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.
Při opakovaném vítězství ve stejné kategorii bude výherci na náramek
doplněn diamant.

ADER

e LE
ategori

mku k
to nára
ční fo

ilustra

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

Praha, Pardubice, Kladno, Brno, Liberec

RGD Jan Říčař společně s manželi Bilunovými
předává Ireně Červenkové a Borisi Podolyakovi odznaky za 14,
respektive za 5 osobních prodejů v kariéře.

Dana Petrová převzala z rukou RGD Jana Říčaře
a svého manžela Miroslava odznak
za první prodej v kariéře.

Milan Brňáček si za splnění červnové
motivace odnesl fantastický člun.

Za splnění květnové motivace si volné Rainbow
odnesli manželé Bilunovi!

Kompletní sestava servisního oddělení pražské
centrály i s Miroslavem Linkou, který si z Dubaje
přivezl kromě skvělých zážitků i super suvenýr.

O Dny otevřených dveří je každé úterý na pražské centrále velký
zájem. Vpravo jejich moderátor RGD Jan Říčař.

Zahradní grilování při příležitosti Dne otevřených dveří
pardubické pobočky.

Trocha teambuldingu při sportovním utkání určitě neuškodí. Přesvědčili se
o tom v květnu zástupci pražské centrály při přátelském utkání s týmem Ludeco FC.

S grilem za splněnou motivaci odešel
domů i Roman Zavoral.

Manželé Bilunovi a Tamara Ternová přebírají z rukou RGD Jana Říčaře
parádní grily za splnění motivací!

Miroslav Petr
ze servisního
oddělení pražské
centrály v naší velké
tříměsíční motivaci
– Prodejmánii –
získal volné
Rainbow!

Kompletní sestava centrální kanceláře na jednom ze společných mítinků.

www.rainbowaktuality.cz
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SSD Ing. Iveta & Ing. Jiří Žižkovi
Praha, Brno, Zlín, Jihlava

V Rainbow rodině roste nová duhová generace.
Marek Diviš i Adenike Endtová kráčejí ve šlépějích
svých úspěšných rodičů.

Další velký krok v naší krásné nové kanceláři. Otevřeli jsme mítinkový sál.

Dream Day přinese za lepší práci i lepší odměny.

TOP v každém měsíci hrají ruletu o 10 000 Kč.

Rádi se bavíme a vyhráváme. Kabelku Guess vyhrála Jitka Šíchová,
luxusní parfém Tomáš Stejskal.

Nejlepší strategii v ruletě zvolili Marcela Divišová s Petrem Kuzmou a Michal Majer.

Zvláštní cenu od RGD Jana Říčaře vyhrál Standa Vaňourný.

Odznak za 5 prodejů získali Jaroslava Tůmová z Jihlavy
a Marie Truncová z Hradce.

32

Rozdali jsme 10 volných Rainbow a 400 000 Kč na bonusech pro Managery.

www.rainbowaktuality.cz

SSD Ing. Iveta & Ing. Jiří Žižkovi
Letošní školení v rekreačním středisku Pracov jsme si náramně užili, stejně jako každý rok J.

Tábor

Aktéři
kohoutích
zápasů.

Libor Šeba oslavuje vítězství ve fotbale.

Hod do dálky v podání náčelníka
Jiřího Žižky.

Demo soutěžní disciplíny v podání Martina Hacha.

Vysavačem házel i Rosťa Čech.

Holky při skákání v pytlích.

Nekorunovaný král dne
Martin Čupr ve svém luxusním křesle.

Miloslav Šrámek už nedokázal odolávat Michalu
Horáčkovi při přetahování lanem.

Kohoutí zápasy v podání Jirky Louba
a Tomáše Trepky.

Že se dá jezdit na lyžích i v létě
nám ukazuje Jan Hrnčíř.

Přetahování v podání Petra Devery a Libora Nygrýna.
Oblíbené skákání v pytlích.
Pojďte se podívat na můj tricák, říká Martin Čupr
Tomáši Dvořákovi, Liborovi Šebovi a Tomáši Trepkovi.

Po sportovním odpoledni bylo připraveno malé občerstvení.

www.rainbowaktuality.cz

Olinka Kejvalová – náš strážce pokladu –
si užívá hod vysavačem.

Výherci soutěží sportovního odpoledne.
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AD Martina & Ing. Emil Orihelovi
Louny

Jiří Zetek prozrazuje tajemství úspěchu.

Vlaďka Štěpinová na mítinku v Táboře.

Vlaďka Štěpinová splnila soutěž
na oblékání. Blahopřejeme.
Tomáš Nieč, Vlaďka Štěpinová a Jiří Zetek v táborské kanceláři.

Tomáš Nieč s drahou polovičkou.

AD Eva & Jindřich Němcovi
Karlovy Vary

Z celorepublikového mítinku s RGD Janem
Říčařem a SSD Ing. Jiřím Žižkou.

Štěpánka Bořková s Markétou Bialončikovou a pohoda v kanceláři.

Byl tam i ISC Frank Scott, RGD Zdeněk Říčař
a speciální host Chantal Poullain.

Martin Mojžíš si vybírá tombolu
od Jindry Němce.

Eva Němcová se zúčastnila zájezdu na celosvětový mítink v Dubaji a jeden večer
povečeřela s SSD Ing. Jiřím Žižkou a manželi Špeťkovými.
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Cesta na mítink k SSD Ing. Žižkovi – Martin Petr, Markéta
Bialončiková, Jindra Němec, Martin Kostrej a Štěpánka Bořková.

Markéta Bialončiková si předává
Rainbow s Petrem Baníkem.

Míra Valeš popisuje, jak prodal.

www.rainbowaktuality.cz

AD Ing. Aleš & Vladislav Medlínovi
Hradec Králové

Získat v soutěži přídavná zařízení se vždy vyplatí! AquaMate, Rainjet
a RainbowMate jsou skvělé nástroje na množení prodejů!
Ondřej Hejma na pololetním mítinku
ochotně zapózoval (zleva)
Sandře Flossmannové, Lídě Kratochvílové,
Janě Fialové, Marii Truncové a Jáře Novotné.

Rainbow je skvělá příležitost!
V Hradci máme nový přírůstek,
přejeme šťastné kilometry!

Marie Truncová získala odznak
za 5 prodejů v kariéře.
Blahopřejeme!
Plaketku Club 48 demos
a odznak za 10 prodejů získali
manželé Medlínovi, super práce!

V červenci jsme si užili skvělou zábavu a načerpali informace na „Rainbow Campu“.

AD Petra & Tomáš Bečvářovi
Mladá Boleslav

AD Tomáš Bečvář s AD Aničkou
Lypchakovou během Rainbow Campu.

Rainbow Camp a představení členů modré skupiny.
Stavba nejvyšší věže světa v našem podání.

Tomáš Bečvář se na mítinku
v Dubaji potkal s Celosvětovým prodejním šampiónem Samerem Alsarootem
(97 osobních prodejů za měsíc).

Chairman Paul Vidovich a duo TT
– Tomáš Tůma a Tomáš Bečvář.

www.rainbowaktuality.cz

Na Rainbow Campu se nám moc líbilo.
Bronzová medaile pro modrý tým.
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AD Josef Suchý & Martina Urbánková
Nevřeň

Bojovali jsme ze všech sil.

Jak jsme si užili Rainbow Camp:

Martině Urbánkové to s koulí v ruce šlo.
V poslední disciplíně jsme
excelovali.
Naše žlutá skupina.

V kuželkách jsme váleli.

Plnění složitého úkolu.
Skákání nám taky šlo.

A závěrečná relaxace.

AD Petr & Pavel Vavrošovi
Ostrava

Petr a Pavel Vavrošovi mezi oceněnými
na pódiu celorepublikového mítinku
v hotelu Clarion v Praze.

Den otevřených dveří v ostravské kanceláři
a Pavel Vavroš předvádí zákazníkům, co dokáže suchá pěna.

Tomáš Beneš i bratři Vavrošovi
získali prestižní nástěnné hodiny
v motivaci společnosti Rexair.
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Jiří Študent (uprostřed) získal odznak
za svůj první osobní prodej.

Tomáš Beneš (druhý zleva) získal plaketu
za 48 demo Full Time v měsíci.

www.rainbowaktuality.cz

AD Miroslav Sladký & Josef Novotný
Plzeň - Lobzy

Míra Sladký je skvělým příkladem pro naše obchodní zástupce.
Na každé párty předává odměny svým zákazníkům.

Pepa Novotný a jeho
spokojený zákazník.

V červnu jsme na kanceláři slavili.

Ing. Petr Soukup je naším velice aktivním obchodním zástupcem:

Získává odměnu za práci o víkendech.

Za své nováčky získává
poukázky na pohonné hmoty.

Dobře pracuje s doporučením od majitele,
proto může předávat dárky svým zákazníkům.

AD Jana & Jiří Vaněčkovi
Plzeň střed

Naše kancelář na
mítinku v Praze.
Ing. Milan Nedoma
vyhrál na mítinku
v tombole.
Jiří Mladonický získal odznak za 34 osobních
prodejů Rainbow v kariéře. Gratulujeme.

Pavel Friedl (čtvrtý z leva) získal první hvězdu za rekrutink.

www.rainbowaktuality.cz

Předávání přídavných zařízení
na párty pro zákazníky.

Růžena Friedlová (čtvrtá zprava) získala odznak
za 1. osobní prodej v Rainbow kariéře.
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SD Margita & Václav Bečvářovi
Ústí nad Labem, Česká Lípa, Svitavy

V červnu jsme se zúčastnili celosvětového mítinku
v Dubaji.

Jsme připraveni na dobrodružství v džípech v pouštním safari.

Satelitní distributoři manželé Bečvářovi.

Přivezli jsme tombolu, kterou doma vyhrál Jiří Šaffer.

Byli jsme se podívat i na Burj Al Arab.

Závěrečná galapárty se nám velmi líbila.

Jmenování Jany Gáboríkové a Jana Nováka na pozici
Group Leader v Rainbow kariéře. Gratulujeme.

Letní mítink organizace SD manželů Bečvářových v havajském stylu.

Ocenění za 48 demo Full Time a 24 demo Part Time mají naši
obchodní zástupci skoro pravidelně každý měsíc.
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Duo „Nagano“ – Jana Gáboríková
a Jan Novák získali další speciální
odznak za 20 prodejů v květnu,
nyní v červenci prodali „jen“ 17 J.
Kdo je překoná?

Výherci losování Dream Day o 3 x nákup
za 2 000 Kč: JM Jana Šišková, Duo Svobodovi
a CD Iveta Zahrádková.

Duo Marta a Josef Černých získávají
svůj první odznak Recruiting Star.

Takové osobní prodeje za měsíc jsou zatím
jenom ve Spojených Arabských Emirátech.

www.rainbowaktuality.cz

AD Anna & Vasyl Lypchakovi
Roudnice nad Labem

Manželé Mackovi nadšeně vyprávějí
o celosvětovém mítinku v Dubaji,
ze kterého se právě vrátili J.
Rainbow Camp a vítězný zelený tým, ale že to byla výhra „o prsa“.
Ondřej Materna získává za svůj
1. osobní prodej lahev šampusu
a plyšáka pro štěstí.

Alena a Mirek Mackovi měli tu čest
seznámit se s ISC Frankem Scottem.
Jejich úsměvy hovoří za vše.
Být pravidelně na Dni otevřených dveří
se vyplatí. Alena a Mirek Mackovi se stávají
výherci fotoaparátu v motivační soutěži.

Naši výherci motivace
SD manželů Bečvářových
o chutnou večeři s bowlingem.

Když brácha, tak já chci taky…
Vladimír Macek (vpravo)
na celorepublikovém pololetním mítinku.

Mít tři dema na Dream Day se
vyplatí. Tereza Šternbergová vyhrává
Dolce Gusto. A Mirek Macek si hodil
kostkou, vyhrál finanční odměnu.

AD Roman Nevím & Lucie Marie Urbanová
V červnu jsme byli v Dubaji na celosvětovém mítinku společnosti Rexair, kde
jsme pořídili pamětní foto
s Charimanem Paulem Vidovichem.

Ocenění TOP AD měsíce
na celorepublikovém mítinku.

Poděbrady

Získali jsme i prestižní cenu
RGD Trophy za měsíc březen 2012.
Jiří Bulíř získal ocenění za 24 demo
na částečný úvazek.

My a Burj Al Arab.

Mítink v Ústí nad Labem a naše účast s Ivou Michálkovou,
Jiřím Bulířem a Václavem Štechem.

www.rainbowaktuality.cz

Pouštní safari nám vlilo
adrenalin do žil.
Roman vyhrál kameru v tombole dubajského mítinku.
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Červen 2012

Duben 2012
24 DEMO - Part Time

z kanceláře SD M. & V. Bečvářových: K. & T. Bulínovi, M. & A. Benešovi

48 DEMO - Full Time

z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Tábor: F. Bejblík
z kanceláře SD M. & V. Bečvářových: J. Šaffer, J. Gáboríková & J. Novák

z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Praha: Š. Endtová, M. Gotzmann, D. Máša,
M. Pfleger, L. Štulíková, J. Tůmová, V. Palátová
z kanceláře AD M. & Ing. E. Orihelových: T. Neumannová
z kanceláře AD E. & J. Němcových: P. Baník
z kanceláře AD Ing. A. & V. Medlínových: L. Kubcová
z kanceláře AD M. Sladkého & J. Novotného: V. Papica
z kanceláře AD R. Nevíma & L. M. Urbanové: J. Šír, J. Štech
z kanceláře AD A. & V. Lypchakových: A. Čonková & M. Řezníček, H. & J.
Švecovi, M. Tylová

Jana Gáboríková

SD M. & V. Bečvářovi

100 prodejů „pod jednou střechou“

48 DEMO - Full Time

TS s 1. prodejem

100+ osobních prodejů v kariéře

100 Under One Roof

24 DEMO - Part Time

z kanceláře AD R. Nevíma & L. M. Urbanové: J. Bulíř
z kanceláře AD Ing. A. & V. Medlínových: Š. Hiršová
z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Praha: K. Lukavská
z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Tábor: J. Mykisek

300 prodejů

Květen 2012

z kanceláře SD M. & V. Bečvářových: J. Šišková, M. & J. Černých

TS s 1. prodejem

z kanceláře RGD Z. Říčaře & J. Říčaře: D. Petrová
z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Praha: L. Culek, A. Abrahámová & T. Křížek,
K. Lukavská
z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Tábor: M. Dupal
z kanceláře AD A. & V. Lypchakových: V. Macek
z kanceláře AD Ing. A. & V. Medlínových: M. Bostan
z kanceláře AD J. & J. Vaněčkových: R. Frídlová, M. Kubík
z kanceláře AD M. & Ing. E. Orihelových: K. Průchová
z kanceláře AD P. & P. Vavrošových: M. Klopetzová
z kanceláře AD M. Sladkého & J. Novotného: P. Skřičková
z kanceláře AD P. & T. Bečvářových: P. Štěrbová, K. David

Jana Šišková

100+ osobních prodejů v kariéře
SD M. & V. Bečvářovi

SSD Ing. Iveta
& Ing. Jiří
Žižkovi
Praha:
4/2012 – 111 RB
5/2015 – 100 RB

= 115 titulů v pražské kanceláři
AD s 10 a více osobními
prodeji v měsíci

500 prodejů

AD Anna & Ing. Aleš
Medlínovi

24 DEMO - Part Time

z kanceláře SD M. & V. Bečvářových: K. Šišková, K. & T. Bulínovi, V. Šulc,
V. Zemanová, Z. Svoboda, M. & A. Benešovi
z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Tábor: D. Němcová
z kanceláře AD A. & V. Lypchakových: D. Brožková
z kanceláře AD R. Nevíma & L. M. Urbanové: J. Hasmanová

48 DEMO - Full Time

z kanceláře SD M. & V. Bečvářových: J. Šišková, J. Gáboríková & J. Novák,
J. Šaffer, M. & J. Černých

TS s 1. prodejem
z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Praha: P. Čermák, M. Holeček, J. Kotek
z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Tábor: M. Sádlová, R. Bezděka, M. Valeš, M.
Kruliš, P. Pavlíková, P. Hamr, J. Adamcová, J. Čedík, Ž. Sýkorová & J. Borovka,
M. Vaníček, D. Němcová
z kanceláře AD E. & J. Němcových: J. Flesar
z kanceláře AD Ing. A. & V. Medlínových: S. Flossmannová
z kanceláře AD M. & Ing. E. Orihelových: J. Peštová
z kanceláře SD M. & V. Bečvářových: Z. Svoboda, V. Zemanová
z kanceláře AD A. & V. Lypchakových: B. Tynková

100+ osobních prodejů v kariéře

Radek Bělka
Lucie Marie Urbanová
Martin Hošek

100 prodejů
AD R. Nevím & L. M. Urbanová 100 prodejů
SD M. & V. Bečvářovi
400 prodejů
SSD Ing. Žižkovi - Tábor

Červenec 2012

Hradec Králové

červen 2012 – 11 RB
červenec 2012 – 10 RB

24 DEMO - Part Time

z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Tábor: J. Mykisek
z kanceláře SD M. & V. Bečvářových: K. Šišková
z kanceláře RGD Z. Říčaře & J. Říčaře: M. Bezpalko

48 DEMO - Full Time

z kanceláře SD M. & V. Bečvářových: J. Gáboríková & J. Novák, P. Gottlieb,
M. & J. Černých, J. Šaffer,

Recruiting Stars

TS s 1. prodejem

z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Praha: B. Bohuslavová, M. Croesová,
J. Fajmonová, J. Gahura, F. Kučera, B. Medová & M. Sechter, O. Štícha
z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Tábor: J. Mykisek, V. Klimeš
z kanceláře AD P. & P. Vavrošových: H. Zienčová
z kanceláře SD M. & V. Bečvářových: M. Kostacká, J. Merhautová
z kanceláře AD A. & V. Lypchakových: O. Materna

Olga & Saša Bilun
Vladislav Medlín

100+ osobních prodejů v kariéře
RGD Z. Říčař & J. Říčař
AD Ing. A. & V. Medlínovi

300 prodejů
300 prodejů

AD Jindřich
Němec

AD Vasyl Lypchak
Roudnice n. L.

Karlovy Vary

duben 2012 – 3 RC
červen 2012 – 3 RC

duben 2012 – 3 RC

Region EVOLUTION
Momir Popovic
President of
Worldwide Sales

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 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.

Estonsko

Polsko
Česká
republika

Ukrajina

Rakousko Maďarsko
Slovinsko
Rumunsko
Srbsko

REGIONÁLNÍ ŠAMPIÓNI REGIONU EVOLUTION
Sales Champs

Recruiting Champs

prodejní šampióni

duben 2012

J. Gáboríková & J. Novák
SD M. & V. Bečvářovi

J. Gáboríková & J. Novák
SD M. & V. Bečvářovi

květen 2012

16 prodejů
červen 2012

Sebastian Maliszewski
SD Roman Sacha

15 prodejů

červenec 2012 J. Gáboríková & J. Novák
SD M. & V. Bečvářovi

17 prodejů
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SD Roman Sacha

Tzveta Goranova
SD Roman Sacha

duben 2012

A. & M. Mackovi

AD A. & V. Lypchakovi

4 RC

červenec 2012 Tanya Šťástková
SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi

4 RC

Marketing Champs

František Bejblík

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi

marketinkoví šampióni
R. Stoyanova & M. Gancheva
SD Emil Vishnin

duben 2012

2 039 demo

56 demo
květen 2012

3 RC
červen 2012

Bulharsko

Řecko

demo šampióni

4 RC

20 prodejů
květen 2012

Sebastian Maliszewski

Makedonie

Demo Champs

rekrutinkoví šampióni
duben 2012

Rusko

Lotyšsko
Rusko Litva

Jana Šišková

SD M. & V. Bečvářovi

R. Stoyanova & M. Gancheva
SD Emil Vishnin

květen 2012

56 demo
červen 2012

Jana Šišková

SD M. & V. Bečvářovi

1 916 demo

R. Stoyanova & M. Gancheva
SD Emil Vishnin

červen 2012

55 demo

červenec 2012 J. Gáboríková & J. Novák
SD M. & V. Bečvářovi

60 demo

1 601 demo
červenec 2012

R. Stoyanova & M. Gancheva
SD Emil Vishnin

1 533 demo

www.rainbowaktuality.cz

kvalifikační období: 1. 8. 2012 - 31. 1. 2013

Speciální program pro všechny
Leadery, Managery, Candidate Distributory a Area Distributory

Harrachov
OREA Vital Hotel
Sklář ****
20. - 24. února 2013

Program Pacesetters
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 připraven zajímavý program s nejrůznějším poznáváním a lákavým dobrodružstvím. Mají jedinečnou možnost setkat
se s nejlepšími 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 obdrží speciální kvótu,
kterou musí splnit, aby se tohoto programu mohl účastnit.

Speciální motivace QuotaBusters
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 určenou pouze pro
QuotaBustery a bude mít šanci zatočit si na „Kole štěstí“. Pokud dosáhne
kvóty Speciální výzva, bude si moci zatočit na „Kole štěstí“ automaticky.

tentokrát Vás čeká...

Starobylá sklárna
se soukromým
pivovarem
tradice sklárny 300 let...
proniknete do tajemství starých mistrů
to, co vyrobíte, si odnesete..... a k tomu
ještě něco navíc...
na závěr zaženete žízeň v místním
soukromém pivovaru
NEMŮŽETE CHYBĚT!!!

www.pacesetters.cz

Tucson

SPECIÁLNÍ MOTIVACE

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

Duch Pacesetteru volá práveˇvás!

Nejlepší Manager a nejlepší Area Distributor v kvalifikačním období motivace se stanou společně se svými partnery
Klíčovými osobami nadcházejícího Pacesetter mítinku společnosti Rexair LLC, který se koná v září 2012
v resortu The Ritz-Carlton, Dove Mountain v Tucsonu v Arizoně.
Podmínkou vítězství v této motivaci je kvalifikace a účast na srpnovém českém Pacesetter mítinku v resortu Svatá Kateřina.

TUCSON,
ARIZONA • USA

KVALIFIKAČNÍ OBDOBÍ:

únor - červenec 2012

14. - 19. 9. 2012

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.

KONEČNÉ VÝSLEDKY MOTIVACE
kategorie AREA DISTRIBUTORŮ

k 31. červenci 2012

kategorie MANAGERŮ

1. místo

AD Ing. Aleš & Vladislav Medlínovi

22 600 bodů

1. místo

EM Martin Hach

21 300 bodů

2. místo

AD Anna & Vasyl Lypchakovi

20 400 bodů

2. místo

SM Hana & Libor Nygrýnovi

21 000 bodů

3. místo

AD Roman Nevím & Lucie Marie Urbanová

19 800 bodů

3. místo

JM Dana & Miroslav Špeťkovi

19 000 bodů

* Podmínkou vítězství v této motivaci je kvalifikace a účast na srpnovém českém Pacesetter mítinku ve Svaté Kateřině.

Blahopřejeme AD Anně & Ing. Alešovi Medlínovým a EM Martinu Hachovi ke splnění kvalifikace na český Pacesetter mítink
a tím pádem k účasti na Pacesetter mítinku společnosti Rexair LLC v americkém Tucsonu!
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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Pacesetter mítink společnosti Rexair LLC
Vůbec poprvé v historii bude společnost Rexair hostit své Pacesetters
v korunním klenotu Las Vegas - v hotelu Bellagio.
Bellagio od svého otevření v roce 1998 sklízí ty nejlepší ocenění pro svou pohostinnost, luxusní
vybavení i vynikající restaurace a je ideálním místem pro významnou skupinu Pacesetterů.
A navíc.... Každý, kdo se kvalifikuje na Pacesetter mítink společnosti Rexair v dubnu 2013, se stává VIP hostem Celosvětového mítinku.
To znamená, že Rexair za vás uhradí ubytování v hotelu Bellagio ještě po celou dobu konání mítinku + všechny registrační poplatky na mítink.
kvalifikace: 1.8.2012 – 31.1.2013

Las Vegas!

POZVÁNKA NA „DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“
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.
www.rainbowaktuality.cz



duben 2013

Navštívím
kancelář
dne:

Obchodní zástupce:

Telefon ZÁKAZNÍKA:

Jméno a příjmení ZÁKAZNÍKA:

aktuality

aktuality

Top Sales

červen 2012

duben 2012 – 16 prodejů
květen 2012 – 20 prodejů
červenec 2012 – 17 prodejů

7 prodejů

Kamila & Tomáš
Tůmovi

Jana Gáboríková
& Jan Novák

(2/07, 3/07, 1/08, 3/08,
10/10, 12/11, 6/12)

(4/12, 5/12, 7/12)

SSD Ing. Žižkovi - Praha

SD M. & V. Bečvářovi

Recruiting Stars
duben
2012

květen
2012

Vilém Štech
3 RC

David Volšický
3 RC

(11/11, 4/12)
AD R. Nevím & L. M. Urbanová

(2/12, 4/12)
SSD Ing. Žižkovi - Praha

Aleš Mikulejský
3 RC
(7/10, 5/12)
SSD Ing. Žižkovi - Tábor

Jaroslav Hovorka
3 RC
(5/12)
SSD Ing. Žižkovi - Tábor

(5/03, 10/04, 2/05, 3/05, 6/06,
10/06, 3/07, 11/07, 3/08,
8/08, 1/09, 2/09, 5/12)
SSD Ing. Žižkovi - Tábor

Milan Brňáček
3 RC

Monika Gahurová
3 RC

červen 2012

Alena & Miroslav Mackovi
4 RC
(6/12)
AD A. & V. Lypchakovi

František Bejblík
3 RC

Eliška & Rostislav Čechovi
4 RC

Pavel Friedl
3 RC

Ing. Miloslav Šrámek
3 RC

(6/06, 11/08, 6/09, 6/12)
SSD Ing. Žižkovi - Tábor

(6/12)
AD J. & J. Vaněčkovi

(1/08, 11/08, 9/11, 3/12, 6/12)
SSD Ing. Žižkovi - Tábor

(6/12)
RGD Z. Říčař & J. Říčař

(6/12)
SSD Ing. Žižkovi - Praha

Tanya Šťástková
4 RC

Jana Šišková
3 RC

Ing. Tomáš Dvořák
3 RC

Petra Schwarzová
3 RC

červenec
2012

(11/08, 7/10, 7/12)
SSD Ing. J. Žižkovi - Praha

(3/06, 1/07, 5/07, 3/08, 5/08,
6/08, 7/08, 10/08, 11/09,
4/10, 2/12, 7/12)
SD M. & V. Bečvářovi

(8/95, 10/99, 2/07, 1/08,
2/12, 7/12)
SSD Ing. Žižkovi - Tábor

(7/12)
SSD Ing. Žižkovi - Praha

