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Rok 2012 utekl velice rychle. Byl 
nabitý pozitivními zprávami i  vzru-
šujícími událostmi. Tou poslední 
byla prosincová Rainbow Galapárty, 
na které jsme se všichni společně se-
šli a  pod taktovkou Petra Rychlého 
vyhodnotili ty nejlepší za minulý 
rok. Vylosovali jsme výherce o zájezd 
na celosvětový mítink v  Las Vegas, 
výborně jsme pojedli, popili a při vy-
stoupení Marty Jandové to pořádně 
rozjeli.

Dále jsme zažili nabíjející celo-
světový mítink v  Dubaji, Pacesetter 
v  Lake Tahoe a  Dublinu, český Pa-
cesetter na Štrbském Plese a ve Svaté 
Kateřině, Rainbow Camp na Sázavě. 
Všechno to byly nezapomenutel-
né události plné nových informací 
a zážitků. Byli povýšeni noví Group 
Leadeři a  Area Distributoři. V  září 
se organizaci manželů Žižkových 
podařilo získat titul Crown Prince 
& Princess a  co je ještě důležitější, 

tento titul dokázali obhájit i  v  říjnu 
– měsíci Paula Vidoviche, kdy se or-
ganizace po celém světě soustředí na 
své rekordní výkony. Patří jim za to 
obrovské uznání a  gratulace. Česká 
republika uzavřela říjen v  celosvě-
tovém hodnocení o  pouhopouhých 
100 bodů na 2. místě. 

Teď je před námi rok nový. Třista- 
šedesátpět nepopsaných stránek kni-
hy našeho života. A  je na každém 
z  nás, čím je popíšeme. My jsme 
pro vás připravili úžasné věci. Už na 
obálce jste si všimli nejuznávaněj-
šího českého kardiochirurga profe-
sora Jana Pirka, který je velký fanda 
zdravého životního stylu, se kterým 
mu i  jeho rodině pomáhá již druhé 
Rainbow.

Dále se v  aktualitách dočtete 
o  nové měsíční soutěži. Skupiny 
a kanceláře budou soutěžit o skvost-
ný putovní pohár „Rainbow Cup“. 
Vítězové měsíčního hodnocení a  ti, 

co přispějí k tomuto vítězství, budou 
nesmazatelně zapsáni nejen do his-
torie, ale i na podstavec této úžasné 
ceny. S měsíčním držením této trofe-
je budou navíc spojené i další výho-
dy. Máte se na co těšit.

Čeká nás Las Vegas, Harrachov 
a další úžasné destinace. Soutěž Re-
cruiting Cup o Ford Fiesta a další ne-
uvěřitelné motivace. 

Chceme, aby byl rok 2013 ten 
nejúspěšnější v  Rainbow obchodě. 
Chceme, aby byl nejúspěšnější i pro 
každého z  vás. Pro každého, kdo se 
rozhodne popsat co nejvíce stránek 
roku 2013 aktivitami, které vedou 
k úspěchu v Rainbow. Čím více strá-
nek bude popsáno rekrutováním, 
demo, tréninky a jiným vzděláváním, 
tím úspěšnější váš rok bude. 

Za celé Rainbow Česká republika 
vám děkuji za práci v minulém roce 
a přeji mnoho štěstí, zdraví, nováčků 
a prodejů v roce nadcházejícím.

Vítejte na stránkách nových Aktualit.
Prvních v roce 2013.

Jan Říčař

SLOVO ŘEDITELE
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S blížícím se koncem roku 2012 vše 
vypadá extrémně dobře. Je před námi 
poslední měsíc a jsme na dobré cestě 
vykázat značné navýšení oproti roku 
2011. Organizace s  nárůstem máme 
po celém světě. A  čemu vděčíme za 
tento úspěch? Vděčíme za něj těm, 
kteří Rainbow prodávají.

V Rainbow obchodě máme na pro-
dej dvě věci. Tou první je čisticí sys-
tém Rainbow. Každý, kdo se živí pro-
dejem, nemá ve své branži vždy ten 
nejlepší produkt. V  každém odvětví 
existují spousty různých značek. Ale 
vždy je jedna tou nejlepší. My máme 
to štěstí, že máme výrobek, který je 
hlavou a rameny nad všemi ostatními 
v naší kategorii – máme „jediné a je-
dinečné Rainbow“. Můžeme prodávat 
náš produkt se ctí, upřímným pře-
svědčením a nadšením. Proč? Protože 
máme zdaleka to nejlepší.

Druhou věcí, kterou musíme prodá-
vat, je naše Rainbow Příležitost. To je 
produkt, který když je prodán, umož-
ňuje sklízet ty největší zisky v našem 
obchodě. První Příležitost, kterou 
prodáváme, je příležitost stát se sou-
částí Rainbow obchodu. Na této pozi-
ci máte možnost pracovat na částečný 
úvazek, občas anebo na plný úvazek 
a máte svůj osud i svou příležitost plně 
pod kontrolou. Téměř neexistují limi-

ty jak vysoko chcete jít anebo kolik 
peněz si můžete vydělat.

Druhou částí Rainbow Příležitosti, 
kterou musíme prodávat, je možnost 
vydělávat peníze díky úspěchu ostat-
ních. Jsou dva způsoby, jak toho vyu-
žít. Prvním je rekrutování a přivádění 
nováčků do obchodu. Máme hodně 
příkladů, kdy obchodní zástupci vy-
dělali tisíce dolarů díky rekrutinku. 
A  pak je tu zdaleka nejzajímavější 
a největší možnost, jak vydělávat pe-
níze – stát se distributorem. Jako dis-
tributor můžete vydělávat stovky tisíc 
a v některých případech i milióny do-
larů.

Náš způsob obchodu a  naše výji-
mečné výrobky jsou důkazem úspě-
chu. Ale pamatujte – lidé si Rainbow 
nekupují – Rainbow jim prodáváme. 
Čím lepší v prodávání budeme a kam 
dále budou naši lidé moci jít – tím vět-
šími se staneme.

Rád bych ještě nakonec vyzdvihl 
ty jedince, kteří uspěli díky tomu, že 
otočili svůj obchod i své životy a opět 
se vydali tím správným směrem. Jsou 
živoucím důkazem toho, že nezále-
ží na tom, kolikrát upadnete. Vše, 
na čem opravdu záleží, je kolikrát se 
opět zdvihnete – protože „je zapotřebí 
jak deště, tak slunce, abyste vytvořili 
Duhu.“

Hodně štěstí, dobrý rekrutink!

POSELSTVÍ CHAIRMANA, PREZIDENTA & CEO
SPOLEČNOSTI REXAIR LLC

Lidé si Rainbow nekupují
Rainbow jim prodáváme

Paul T. VIDOVICH
Chairman, Prezident & CEO
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Dobrý den,

chtěli bychom poděkovat touto formou za skvě-le předvedenou prezentaci přístroje Rainbow, kterou provedl u nás doma http://www.google.cz/search?q=Nový+rok+2013&oi=ddle&ct=-new_years_day_2013-983008-hp pan Ladi-slav Vegner.

Byli jsme nadšeni, ale bohužel si nemůže produkt zakoupit, jsme s manželem důchodci.
Ještě jednou děkujeme, nashledanou,
manželé B.

Napsali jste nám...

Vážená společnosti,

ráda vám sděluji, že mám nové Rainbow, které si 

nemohu vynachválit. Je to fantastické zařízení, 

které každému doporučuji. Majitelkou staršího 

typu jsem byla 9 let a skutečně si bez něj úklid 

nedovedu představit. Pokaždé, když jej používám, 

přinese mi vánek „jarního vzduchu“. Jeho výkon-

nost a životnost je vážně dobrá. Také bych chtěla 

touto cestou poděkovat galantnímu a spolehlivému 

distributorovi z Plzně.

Kamila L., Klatovy

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!

Přístroj Rainbow vlastníme již 16 roků. Zakoupili jsme 
po návštěvě prodejce a  předvedení přístroje v  bytě. Bylo 
to  v době, kdy jsme měli dvě děti ve věku 3 a 6 roků. Obě 
děti byly trvale nemocné a  trpěly záněty průdušek. Pří-
stroj Rainbow stál 70  tisíc korun.  Tak velký finanční výdaj 
jsme si zpočátku vyčítali. Ale pouze do velmi krátké doby, 
než nám děti přestaly mít problémy s průduškami. Po celé 
ty roky, co vlastníme Rainbow,  jsme se v rodině již s žádný-
mi  zdravotními problémy dýchacích cest nesetkali. Velmi 
užitečné jsou i veškeré další služby, které přístroj Rainbow 
poskytuje. Mimo jiné je to jediný přístroj, který skvěle zba-
ví koberec chlupů od našeho domácího mazlíčka. 

Za uplynulých 16 roků byla při návštěvách pracovníků ser-
visu provedena v  bytě třikrát servisní prohlídka Rainbow 
a následně provedeny opravy nepatrných závad, vzniklých 
nešetrným zacházením s přístrojem. 

Až nám přestane náš starý přístroj sloužit, naše volba 
na zakoupení nového vysavače padne samozřejmě opět na 
značku Rainbow. 

Při využití výhod, které firma Rainbow při zakoupení nového 
přístroje nabízí, doufáme, že si to budeme moci finančně 
dovolit.

Petr R., Chomutov 

50 310 Kč

214 810 Kč

V rámci programu „Rainbow POMÁHÁ“ 
jsme předali společnosti ČIPA (Česká inicia-
tiva pro astma) další šek, tentokrát v hodnotě

Opět tak plníme svůj závazek a příspěvkem z kaž-
dého prodaného Rainbow pomáháme společnosti 
ČIPA bojovat proti astmatu a alergiím v ČR.
Celkem jsme již přispěli částkou:

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

Vážený pane Žižko!

 V pátek, 2.11., nás navštívil doma Váš zaměst-
nanec, pan Mareš. V  průběhu dvou hodin inten-
zivnho dialogu a  prezentace výrobku Rainbow, 
jsem nabyla dojmu, že snad ještě kvalitnější, než 
předváděný   produkt, je sám pan Mareš se svou 
přednáškou a  demonstrací. Na závěr jsem měla 
pocit, že jsem právě shlédla   zajímavý, poutavý 
a  současně zábavný program, ve kterém pan 
Mareš hraje roli učitele, technika a  kouzelníka. 
Chtěla jsem mu dát do žákovské knížky jedničku 
za jeho prezentaci, ale řekl mi, že Vy jste jeho žá-
kovskou knížkou. Důvodem tohoto mého mailu je 
teda vepsat mu tu jedničku s hvězdičkou. Všech-
no uměl, výborně argumentoval a  ještě k  tomu 
v té fešácké košili a kravatě dobře vypadal.
Možná vás ale především zajímá rukolapný výsle-
dek – jestli jsme si Rainbow koupili. Odpověď žel 
v  našem   případě nebude pozitivní. Naše rodina   
žije v  dluhových relacích. Nicméně jsem oslovila  
pět mých známých s nabídkou prezentace Vaše-
ho výrobku a s překvapení m jsem zjistila, že dva 
z nich už Rainbow mají a jsou s ním velmi spoko-
jeni.

Abychom ho mohli mí t i  my, to by cena musela 
bý t o tu jednu poslední nulu nižší. Což se zřejmě 
nestane, tak zatí m Vám alespoň přejeme všechno 
dobré v osobní m i společenském životě.
 S pozdravem

Mária U.

Ve čtvrtek 4.10.2012 ve večerních hodinách předvá-

děl Váš pracovník Pavel Mareš Vaše zařízení Rainbow. 

Vyslovujeme mu pochvalu za jeho vynikající jednání, 

znalosti a profesionální přístup!

Jaroslav J.
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Usměvavý, skromný, vždy elegantní – 
s  motýlkem. To je profesor Jan Pirk. 
Přední český kardiochirurg, přednosta 
Kardiocentra a  Kliniky kardiovasku-
lární chirurgie Institutu klinické a ex-
perimentální medicíny v Praze. A také 
spokojený majitel Rainbow. Jeho diář 
je nabitý od brzkého rána až do večer-
ních hodin, a přesto si našel chvilku na 
rozhovor. Bylo mi velkou ctí setkat se 
s  touto legendou, mít možnost s  pa-
nem profesorem pohovořit a slyšet jeho 
chválu na náš přístroj.

Pane profesore, proč jste si koupili 
Rainbow?
Víte, postupně jsme doma měli něko-
lik vysavačů. Pak  k nám někdo přišel 
(Petr Vosýnek, pozn. red.) a  ukázal 
nám Rainbow. Už je to moc let, přes-
ně si to nepamatuju. Ale pamatuju si, 
že to vypadalo, že to bude výborný. 
Tak jsme ho koupili. A zhruba před 
půl rokem mě oslovila naše bývalá 
zdravotní sestra (Marcela Divišová, 
pozn. red.) a  předvedla nám nový 
model. A  tak jsme si koupili druhé, 
protože už jsme z vlastní zkušenosti 
věděli, že to výborný je.

A  co se stalo s  tím prvním? Přišlo 
dětem?
Oni už Rainbow taky dávno mají. 
Ale taky ten starší typ, takže teď nám 
závidí (smích). Máme ještě byt na ho-
rách. Domluvili jsme se s manželkou, 
že si ten starý vezmeme tam. Moje 
žena by totiž ideálně potřebovala vy-
savač všude a v každém patře (smích).

Takže přes úklid je u Vás spíše Vaše 
paní. Co Vy, uklízíte také?
Jó, taky..... ale výjimečně. Strašně mě 
fascinuje to, jak je ta voda špinavá. 
Každý chce mít doma čisto a  Rain-
bow to umí. Máme hodně plovoucí 
podlahy. Vždycky to přeběhneme 
tím smetákem a  je to. A  vakuujeme 
peřiny. Jak často by se to vlastně mělo 
dělat? Určitě při každé výměně lůž-
kovin. 

A  vnímáte rozdíl mezi Vaším pů-
vodním a teď novým Rainbow?
Rozhodně. Sice mi to nové doma ješ-
tě „nebylo svěřené“, ale je mnohem 
míň hlučné. Musím říct, že to byla je-
diná věc, která mi na Rainbow vadila. 
A to se vyřešilo. 

Máte velmi náročnou práci. Navíc 
je o Vás známo, že jste velký sporto-
vec – mimochodem, na posledním 
pražském půlmaratónu jste mi to 
pěkně nandal. Jak to všechno stih-
nete?
Jak se dá. Snažím se každý den něco 
dělat. Plavání, kolo, běh, běžky (teď 
samozřejmě kolečkové). Důležité je 
chtít a pak to jde. A to platí v životě 
obecně. 

Nedá mi se ještě nezeptat, i  když 
vím, že už jste na takovou otázku 
musel odpovídat mockrát. Proč 
motýlek?
Motýlek má dvě příčiny. Ta prapří-
čina je v  tom, že to, co dělám, jsem 
se naučil v Americe. A tam jsem po-
chopil, že doktor nemá chodit celý 
v bílém, jak je to u nás ve zvyku. To 
chodí zřízenci. Doktor chodí v  kra-
vatě, tedy v  civilu a  jenom v  bílém 
plášti. A  důvod je ten, že když jde 
pacient k doktorovi a obzvlášť, když 
jde na operaci srdce, tak je to pro něj 
významná událost. A  na významné 
události se člověk má slušně oblékat. 
A když pacient vidí, že i doktor svým 

přístupem dává najevo, že je to pro  
něj taky významná událost a  není 
oblečený jako zřízenec, tak je klid- 
nější a  hned se cítí lépe. A  tak je to 
podle mě správně. Jenže se ukazuje, 
že kravata je zaprvé nepraktická, a za 
druhé nebezpečná pro rozšiřování 
infekce. Protože když máte rozepnu-
tý plášť a skloníte se nad pacienta, tak 
kravata jde přímo na něj. Může mu 
to být nepříjemné a  navíc se na ní 
nachytají různé bakterie. Pak se sklo-
níte nad dalšího pacienta a dalšího... 
V  Anglii je teď kravata u  doktorů 
tuším zakázaná. A  já už mám fotku 
s motýlkem někde z dětství, čili mi to 
zůstalo. 

Panu profesorovi zvoní telefon. Po 
krátké konverzaci s  kolegou se mi 
omlouvá a  i  když byl původně na 
cestě domů, spěchá zpět do nemoc-
nice k  naléhavému případu. Ještě 
nám stihne popřát mnoho úspěchů 
a z auta kývnout na pozdrav.

Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

„První Rainbow jsme si koupili, protože to vypadalo, že to bude výborný.
A to druhé proto, že to výborný bylo...“

-jře-
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TOP Sales
srpen Kamila & Tomáš Tůmovi

(2/07, 3/07, 1/08, 3/08, 10/10, 12/11, 6/12, 8/12)
Praha SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi 12 prodejů

září Eliška & Rostislav Čechovi
(7/09, 9/10, 3/11, 9/12)

Příbram CD E. & R. Čechovi 14 prodejů

říjen

Eliška & Rostislav Čechovi
(7/09, 9/10, 3/11, 9/12, 10/12)

Příbram CD E. & R. Čechovi 11 prodejů

Jana Gáboríková
(5/09, 11/11, 4/12, 5/12, 7/12, 10/12)

Ústí n. L. SD M. & V. Bečvářovi 11 prodejů

listopad

Eliška & Rostislav Čechovi
(7/09, 9/10, 3/11, 9/12, 10/12, 11/12)

Příbram CD E. & R. Čechovi 12 prodejů

Kamila & Tomáš Tůmovi
(2/07, 3/07, 1/08, 3/08, 10/10, 12/11,
6/12, 8/12, 11/12)

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

Na slovíčko s TOP Sales v měsících srpnu a listopadu – Kamilou a Tomášem Tůmovými

Na slovíčko s TOP Sales v měsíci říjnu 2012 – Janou Gáboríkovou

Rozhovor s Eliškou & Rostislavem Čechovými je uveden na straně 14.

Pravidelně prodáváte více než 10 Rainbow měsíč-
ně. Máte perfektně zorganizovanou práci, dobré 
demo a  výbornou práci s  propagačním progra-
mem? Jelikož pracujete v páru, jak máte své role 
pro činnost v terénu i na kanceláři rozdělené a co 
považujete za klíčové ve své prodejní profesi?
Moc si vážíme, že opět můžeme napsat do Aktu-
alit pár slov těm, kteří nás znají, všem nováčkům, 
ale i těm, kteří do Rainbow přijdou, ale ještě o tom 
neví JJ. S Tomem máme práci rozdělenou. Hlav-
ní je, že úplně jednoduše. Moje práce, kterou mi-
luji, je se starat o propagační programy, domlou-
vat dema, hlavně dema z  dema přímo od našich 
spokojených zákazníků. Doopravdy je to radost 
zákazníky získat pro přídavné zařízení. Tomova 
práce je zas jezdit na dema a naučit prodávat nové 

lidi, které přivedeme a snažit se, aby byli lepší než 
my. Má velmi příjemné prodejní demo a Rainbow 
prezentuje od srdce. A  to úplně stačí k  úspěchu. 
Co se týče nováčků, já je učím domlouvat demo 
po prodeji, Tomova práce je brát Talent Scouty na 
demo, trénuje je a učí prodávat. Za klíčové ve své 
prodejní profesi nejvíc považujeme být upřímní 
a lidští k těm, co nás pustí do své domácnosti, tzn. 
do svého soukromí.

Kromě samotného prodávání se však věnujete 
i svému prodejnímu týmu. Za měsíc listopad jste 
byli povýšeni v  kariéře na pozici Team Leader. 
Chtěli byste touto cestou někomu poděkovat?
Povýšili jsme. Moc jsme si to přáli a jsme rádi, že 
jsme to dokázali. Moc všem děkujeme za podporu, 

hlavně našim dětem, které nám pomáhají. Je důle-
žité mít velkou oporu doma J. Náš prodejní tým 
ještě všem ukáže JJ! Máme skvělé lidi a věříme, 
že Rainbow milují jako my. 

Rainbow rok 2013 začal před dvěma měsíci, čeho 
byste v něm chtěli dosáhnout?
V roce 2013 bychom chtěli povýšit v kariéře na po-
zici Manager. Věříme, že se nám to podaří, protože 
budujeme skvělý tým lidí. Budeme se snažit, aby 
si naši nováčci začali budovat svůj obchod a také 
postupovali dál v kariéře J. Přejeme všem hodně 
úspěchů a hodně zdraví v novém roce

Měsíc říjen je v  našem obchodě věnován prezi-
dentovi společnosti Rexair Paulu Vidovichovi, 
a  proto je vítězství v  tomto měsíci velmi ceněná 
záležitost. Jak jste se připravila na práci v tomto 
měsíci a co bylo klíčové k zisku titulu TOP Sales?
Vše začalo již v  září, kdy bylo nejdůležitější při-
nést hodně doporučení a to se mi povedlo. Každý 
ví, že naplněný plán alespoň na dva dny je cestou 
k úspěchu. Navíc jsem se soustředila na přivede-
ní nových lidí do obchodu. Na CDW (startovací 
víkend) mít 4 dema a prodej J. Ten nadšený no-
váček vás hodí do nové hry. Víte, že musíte uká-
zat perfektní demo a jak pracovat s doporučením. 

Člověk, který mě přivedl do obchodu, mi jen řekl 
– choďte na tréninky, poslouchejte a pak už chtějte 
být nejlepší a chtějte si plnit své sny i cíle, pak už 
to přijde samo…

Začátkem listopadu jste se zúčastnila prestižní 
večeře s  RGD v  luxusní pražské restauraci Soho 
a  v  koňakovém klubu se speciálními hosty. Jaký 
jste si odnesla zážitek z tohoto setkání?
Za večeři bych chtěla velmi poděkovat. Byl to nád-
herný zážitek. Člověk zjistí, že všechny ty sny o fi-
nanční nezávislosti jsou stále při zemi. Že chceme 
stále málo a  že čísla, která jsme slyšeli v  Dubaji, 

nejsou v podstatě i u nás nereálná. Měla jsem mož-
nost hovořit s ostatními TOP a věřte, že nej k úspě-
chu je stále lidskost, srdce a milovat Rainbow! J

Rainbow rok 2013 začal před dvěma měsíci, čeho 
byste v něm chtěla dosáhnout?
Především bych chtěla ukázat směr dopředu. Jak 
v kariéře, tak i v prodejích. Mým největším cílem 
je přivést hodně nováčků a tím vytvořit silnou sku-
pinu lidí.
Na závěr bych chtěla poděkovat manželům Bečvá-
řovým za obrovskou podporu. Díky!

Mnoho úspěchu v obchodě přeje

Kamila a Tomáš

Jana Gáboríková Marková
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TOP Leader
srpen GL Tanya Šťástková

(7/12, 8/12)
Praha SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi 3 800 bodů

listopad GL Kamila & Tomáš Tůmovi
(11/12)

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

září GL Lenka & Luděk Černých
(9/12)

Praha SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi 2 600 bodů

říjen GL Lenka & Luděk Černých
(9/12, 10/12)

Praha SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi 3 200 bodů

Na slovíčko s TOP Leader v měsíci srpnu 2012 – GL Tanyou Šťástkovou

Rozhovor s manželi Tůmovými je uveden na předchozí straně u TOP Sales.

Blahopřejeme Kamile & Tomášovi Tůmovým k povýšení na pozici Team Leader od 1. 12. 2012!

Na slovíčko s TOP Leader v měsících září a říjnu 2012 – GL Lenkou a Luďkěm Černých

Na co jste se nejvíce soustředila při práci se svým 
týmem, s  kterým jste získala druhý titul Top  
Leader měsíce v řadě?
Zdravím celou rodinu Rainbow. Vyhrávat je dů-
ležité a pro mě hodně motivační – odznak, Pace-
setter a povýšení v kariéře. Přesvědčila jsem sama 
sebe, že mám silný tým, který táhne za jeden pro-
vaz. Měla jsem nováčky, se kterými jsem chodila 
na demo a  pomáhala jim k  prodeji. Ukazovala 
jsem jim správné návyky na demu – bez práce ne-
jsou koláče. Důležité je, abyste své lidi a tým získali 
pro to, aby byli první a vyhrávali! A výsledky jsou 
na světě.

Pokud tyto řádky čtou lidé, kteří přemýšlí nad 
Rainbow obchodem a jeho příležitostí, hledají no-
vou možnost přivýdělku či finanční nezávislost, 
co byste jim vzkázala?

Rainbow je výrobek, který si získá každého zákaz-
níka, ale spousta lidí nevidí, jaká je to příležitost 
změnit si svůj život! Říká se „neuvidím, neuvěřím“. 
A  já říkám „nezkusím to, nic nezměním“. Pokud 
chcete ale něco změnit, tak to jen zkuste, nechte se 
řídit srdcem, přesně tak jsem to udělala já. Jednou 
věcí jsem si byla jistá, pokud to nezkusím, nebudu 
vědět, zda mě to bude bavit. Proto jsem šla do ob-
chodu a zjistila jsem, že mě ta práce hodně naplňu-
je. Rainbow je příležitost bez hranic! Jen to zkuste!

Před námi je vánoční období, čas zaslouženého 
klidu stráveného v  rodinném kruhu. Z  obchod-
ního hlediska je to oblíbený čas pro obchodníky, 
avšak přechod do nového roku bývá obtížný pro 
obchod s přímým prodejem. Jak se na tuto dobu 
připravujete a čím motivujete svůj prodejní tým 
pro dobrý začátek nového roku?

Vánoce, Vánoce – nejkrásnější, nejdůležitější 
a nejproduktivnější období v celém roce. Všichni 
obchodníci, včetně mě, se na tento měsíc nejvíce 
těší. Musíme mít ale pořád „otevřeno“, tzn. vzít 
Rainbouška a být dostatečně často na demu. Kdy 
jindy v roce chtějí zákazníci nejvíce uklidit? Pokud 
chceme dobře nastartovat nový rok, tak jej musí-
me ukončit s  dobrými výsledky. Velká motivace 
pro mě je Pacesetter. Chci tam být, a proto v pro-
sinci musíme navštívit maximální počet zákazníků 
a pomoci jim s úklidem a se zdravím.

Na závěr chci všem popřát krásné vánoční svátky, 
hodně zdraví v novém roce, spoustu nových Rain-
bow zákazníků a dobrý rekrutink.

Měsíc říjen je v  našem obchodě věnován prezi-
dentovi společnosti Rexair Paulu Vidovichovi, 
a  proto je vítězství v  tomto měsíci velmi ceněná 
záležitost. Jak jste připravili svůj tým obchodních 
zástupců pro práci za ziskem titulů TOP GL mě-
síce?
Pochopitelně, že jsme velice rádi za zisk titulu 
v měsících září a říjnu. Velice si toho vážíme a je 
to pro naši další práci a  práci celé skupiny hna-
cím motorem pro další období. Zisk titulu v září, 
to byla spíše spontánní práce týmu, ale pro říjen 
to byl již cílený záměr. Ve spolupráci s dlouhodo-
bou kvalitní prací marketingu pod vedením paní 
Sikorové a  tréninkového vedení pana Ťujíka se 
podařilo zopakovat výsledek předchozího měsíce. 
Pomohly k  tomu i  individuálně vedené tréninky 
s  jednotlivými obchodními zástupci. Další pod-
porou úspěchu byly motivační akce pana Žižky. 
A také podpora mojí manželky, která se mnou za-
čala v Rainbow pracovat. Když se toto vše spojilo 
včetně špičkového zázemí firmy – výsledek se do-
stavil. Ale to hlavní však bylo nabídnutí pracovní 

příležitosti v Rainbow „okolnímu světu“ a získání 
lidí pro tuto práci. Proto se výsledek práce začal 
formovat řadu měsíců předem, kdy jsme do na-
šeho obchodu přivedli nové Talent Scouty. A  to 
bylo vlastně základem dosaženého úspěchu. Takže 
dosažený úspěch není pouze naší zásluhou, ale je 
to výsledek práce celého kolektivu lidí kolem nás. 
Všem bychom tímto chtěli poděkovat.    

Začátkem listopadu jste se zúčastnili prestižní 
večeře s  RGD v  luxusní pražské restauraci Soho 
a  v  koňakovém klubu se speciálními hosty. Jaký 
jste si odnesli zážitek z tohoto setkání?
Co jsme si odnesli? Nejenom pocit z dobře vyko-
nané práce za předchozí období (i  když rezervy 
se vždy najdou) podložené mnohaměsíční prací 
s  týmem, hřejivý pocit z  krásného nevšedního 
prostředí (nepopsatelné prostředí v  koňakovém 
klubu), ale hlavně řadu nových informací. Jak od 
kolegů z jiných lokalit než je Praha, tak od lidí, kte-
ří pracují v jiném byznysu. Sedět u jednoho stolu 
s vedením společnosti RAINBOW, Ing. Andrejem 

Babišem – jedním z  nejbohatších lidí na světě či 
Ing. Ivo Tomanem – autorem populárních moti-
vačních knih a známým podnikatelem. To je pocit, 
na který se jen tak nezapomíná. Při jednání s tak 
společensky významnými lidmi jsme si uvědomili 
jednu obyčejnou věc, že naše cíle jsou shodné – 
podnikání. A při dotazu na pana Babiše, jak docílit 
jeho úspěchů mě s  ledovým klidem odpověděl – 
pracovat, pracovat, pracovat… třeba i 12-14 hodin 
denně. Při jeho odpovědi jsme si opět uvědomili, 
kolik rezerv člověk v sobě ještě má.

Rainbow rok 2013 začal před dvěma měsíci, co 
jste si se svými lidmi v kanceláři naplánovali pro 
toto období?
Pracovat, pracovat, pracovat... A konkrétně? „Vo-
dit“ lidi, udělat z  nich Talent Scouty, naučit je 
demo (hlavně dělat demo z dema), … a výsledkem 
budou prodeje. Ale pro úspěšné podnikání do bu-
doucna bude nutné – naučit nové Talent Scouty 
„vodit“ lidi…

Táňa Šťástková

Luděk a Lenka Černých
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EM Martin Hach
Tábor, SSD Ing. Iveta & Ing. Jiří Žižkovi

29. vítězství v kategorii
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, 8/12, 9/12, 10/12, 11/12

Na zisku titulů se podíleli:
Barbora Adamcová, Marie & Jiří Bendlovi, Petr Borovka,

Karel Bostl, Petr Devera, Libuše Doubková, Josef Douda,
Milan Habich ml., Martin Hach, Jan Hrnčíř,

Karel Chalupský, Martin Chejlava, Jana & Pavel Jiránovi, 
Michaela Jiřincová, Marek Kopecký, Michal Martínek,

Aleš Mikulejský, Milan Mikulejský, Jiřina & Eva Plánočkovy, 
Lukáš Pražan, Jana Škodová, Natalya Štotová

TOP Manager

srpen, září, říjen, listopad 2012
nejlepší manažer
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srpen
EM Martin Hach 
(10-11/07, 8/08, 10/08, 1/09, 3/09, 9-11/09, 2/10, 6-10/10, 
1/11, 4/11, 6/11, 7/11, 10-12/11, 1/12, 5–8/12)

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

září
EM Martin Hach 
(10-11/07, 8/08, 10/08, 1/09, 3/09, 9-11/09, 2/10, 6-10/10, 
1/11, 4/11, 6/11, 7/11, 10-12/11, 1/12, 5–9/12)

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

říjen
EM Martin Hach 
(10-11/07, 8/08, 10/08, 1/09, 3/09, 9-11/09, 2/10, 6-10/10, 
1/11, 4/11, 6/11, 7/11, 10-12/11, 1/12, 5–10/12)

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

listopad
EM Martin Hach 
(10-11/07, 8/08, 10/08, 1/09, 3/09, 9-11/09, 2/10, 6-10/10, 
1/11, 4/11, 6/11, 7/11, 10-12/11, 1/12, 5–11/12)

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

Na slovíčko s TOP Manager v měsících srpnu, září, říjnu a listopadu 2012 – Martinem Hachem

V  roce 2012 se vám podařilo obhájit prvenství 
mezi Managery. Chtěl byste touto cestou něko-
mu poděkovat, a jak byste zhodnotil práci celého 
týmu v  uplynulém Rainbow roce?
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na demech 
a celému zázemí kanceláře. Vítězství za celý rok je 
vítězstvím celé žluté a oranžové skupiny v Táboře. 
Hlavní poděkování patří Kristýně, která se stará 
o žlutou skupinu a  Jindřišce, která má na staros-
ti oranžovou skupinu. Jejich práce v  marketingu 
a telemarketingu je skvělá. Takže Táboráci, děkuji 
a obhájíme počtvrté! 

V dubnu příštího roku se v Las Vegas koná celo-
světový mítink a je jisté, že jeho obchodní část pod 
vedením zkušeného a vždy nadšeného prodejního 
ředitele Lyle Freelanda slibuje jednu z nejlepších 
konferencí posledních let. Jistě plánujete účast na 

tomto mítinku, doporučil byste zájezd i ostatním?
Do Las Vegas se určitě těším a můj cíl je letět tam 
jako Pacesetter. Celosvětové mítinky i  meziná-
rodní mítinky doporučuji všem, kteří nechtějí být 
průměrní. Pokud chcete být nejlepší, poslouchejte 
nejlepší řečníky a ti jsou na nejlepších mítincích. 
Výjimeční Rainbow lidé, se kterými se v Las Ve-
gas setkáme, nám mohou ukázat nové možnosti 
našeho skvělého obchodu. Takže na viděnou v Las 
Vegas!

Začátkem listopadu jste se zúčastnil prestižní 
večeře s  RGD v  luxusní pražské restauraci Soho 
a  v  koňakovém klubu se speciálními hosty. Jaký 
jste si odnesl zážitek z tohoto významného setká-
ní?
Setkání s panem Tomanem a panem Babišem bylo 
nečekané a výjimečné. Večeře byla skvělá, ale závěr 

v koňakovém klubu předčil všechna moje očeká-
vání. Byl to pro mne jeden z  nejsilnějších zážit-
ků uplynulého roku. Takže děkuji našim RGD za 
úžasný večer. 

Rainbow rok 2013 začal před dvěma měsíci, co 
jste si se svými lidmi v kanceláři naplánoval pro 
toto období?
Rainbow rok jsme začali rekrutováním nových 
lidí. Od září máme 40 nováčků s prvním demem 
a 20 nováčků s prvním prodejem. Mým  cílem je 
povýšit minimálně 2 nové Leadery a postoupit na 
pozici General Manager. S lidmi v kanceláři máme 
plán stále stejný: VYTVÁŘET V  KANCELÁŘI 
FAJN NÁLADU, KTEROU BUDE CHTÍT ZAŽÍT 
SPOUSTA LIDÍ. Přijďte se podívat do Tábora, bu-
deme se na vás těšit.

TOP Manager

Všechny zdravím a přeji den plný úsměvů.

Martin Hach

TOP Area Distributor
srpen

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, 7/12, 8/12)

Hradec 
Králové SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi

21 prodejů 
4000 bodů

Na slovíčko s TOP AD v měsících srpnu a listopadu 2012 – Ing. Alešem a Vladislavem Medlínovými

V  roce 2012 se vám podařilo obhájit prvenství 
mezi Area Distributory. Chtěli byste touto cestou 
někomu poděkovat, a  jak byste zhodnotili práci 
celé kanceláře v uplynulém Rainbow roce?
Obhajoby prvenství si velice vážíme. Byla to pro 
nás výzva, kterou jsme chtěli splnit, a to se poda-
řilo. Děkujeme všem obchodním zástupcům, no-
váčkům a  také naší telefonistce, paní Vorlíčkové. 
V  roce 2012 jsme obhájili prvenství, ale zároveň 
máme stále velké rezervy, zejména v  oblasti re-
krutinku, které jsou pro nás výzvou do roku 2013. 
Děkujeme také SSD Ivetě a Jirkovi Žižkovým a ma-
nažerovi pro rozvoj distributorů Milošovi Ťupovi 
za tréninky.

V dubnu příštího roku se v Las Vegas koná celo-
světový mítink a je jisté, že jeho obchodní část pod 
vedením zkušeného a vždy nadšeného prodejního 
ředitele Lyle Freelanda slibuje jednu z nejlepších 
konferencí posledních let. Jistě plánujete účast na 
tomto mítinku, doporučili byste zájezd i  ostat-
ním?

Las Vegas je jenom jedno a  celosvětový mítink 
v Las Vegas je také jenom jeden. Jsou i jiné úžasné 
destinace, kde se mítinky a  konference pořádají, 
ale Las Vegas je výjimečné. Je to místo, jehož kouz-
lo se nedá popsat, člověk to musí prožít. Tato výji-
mečnost se přenáší i na Rainbow mítink, pořádaný 
právě na tomto místě. Určitě všem Rainboušákům 
doporučujeme a máme radost, že se této akce zú-
častní z  naší kanceláře i  Lída Kratochvílová, pro 
kterou to bude premiéra a velká motivace pro další 
práci u Rainbow!

Začátkem listopadu jste se zúčastnili prestižní 
večeře s  RGD v  luxusní pražské restauraci Soho 
a  v  koňakovém klubu se speciálními hosty. Jaký 
jste si odnesli zážitek z tohoto významného setká-
ní?
Rainbow je úžasné i v tom, že přináší právě takové 
zážitky. Bylo pro nás ohromné překvapení, že jsme 
měli tu možnost sedět u jednoho stolu s pány Ivo 
Tomanem a Andrejem Babišem. Skvělý motivátor 
a miliardář na Rainbow večeři. To už není co do-

dat. Zakončení večera v  koňakovém klubu s  pří-
tomností obou pánů a  degustací mnoha ročníků 
byla dokonalá tečka. Celý večer byl velice výjimeč-
ný a  zanechal v  nás hluboký zážitek. Děkujeme 
RGD Zdeňkovi a Honzovi Říčařovým.

Rainbow rok 2013 začal před dvěma měsíci, co 
jste si se svými lidmi v kanceláři naplánovali pro 
toto období?
Na rok 2013 jsme si se svými lidmi dali spoustu 
cílů a závazků. Jak už jsme výše popisovali, máme 
velké rezervy v oblasti rekrutinku. S tím související 
kariéra je pro nás stále velká výzva. Chceme vyu-
žít na maximum její potenciál jak uvnitř kancelá-
ře – máme závazky na povýšení na pozice Group 
a Team Leaderů, tak chceme i dosáhnout závazků, 
které jsme dali sami sobě osobně i za kancelář jako 
celek.

Přejeme vám všem v roce 2013 hodně zdraví,
štěstí a Talent Scoutů! 

Medlínovi
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září AD Anna & Vasyl Lypchakovi
(8/11, 12/11, 1/12, 2/12, 9/12)

Roudnice
nad Labem SD M. & V. Bečvářovi

22 prodejů 
4000 bodů

říjen
AD Eva & Jindřich Němcovi
(9/04, 11/06, 3/07, 6/07, 9/08, 7/09, 3/10, 6/10, 7/10, 
8/10, 9/10, 10/12)

Karlovy
Vary SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi

27 prodejů 
4000 bodů

Na slovíčko s TOP AD v měsíci září 2012 – Annou a Vasylem Lypchakovými

Na slovíčko s TOP AD v měsíci říjnu 2012 – Evou & Jindřichem Němcovými

Na co jste se soustředili při své práci s obchodními 
zástupci v měsíci září, kdy jste získali titul nejlep-
ších Area Distributorů?
Zdravíme všechny čtenáře Aktualit. Na co jsme se 
soustředili? Jelikož jsme soutěživí, tak jsme bojo-
vali o 1. místo v kategorii AD za rok 2012. To byl 
hnací motor celé naší kanceláře a s tím přišly i vý-
sledky. Pracovali jsme jako TÝM, a to je důležité.

Před námi je vánoční období, čas zaslouženého 
klidu stráveného v  rodinném kruhu. Z  obchod-
ního hlediska je to oblíbený čas pro obchodníky, 
avšak přechod do nového roku bývá obtížný pro 
obchod s přímým prodejem. Jak se na tuto dobu 
připravujete a čím motivujete svůj prodejní tým 
pro dobrý začátek nového roku?
Abychom řekli pravdu, nijak nerozlišujeme, zda je 

starý či nový rok. Pracovat se musí pořád a totéž 
platí o  úklidu. Naši obchodní zástupci to berou 
jako normální měsíc a s vlnou nových předsevzetí 
doufáme, že se do toho více opřou a zlepší své do-
savadní výsledky. Druhá věc je ta, že spousta lidí 
dostane k Vánocům peníze, tak proč je nedat nám 
za nejlepší výrobek do domácnosti? 

Pokud tyto řádky čtou lidé, kteří přemýšlí nad 
Rainbow obchodem a jeho příležitostí, hledají no-
vou možnost přivýdělku či finanční nezávislost, 
co byste jim vzkázali?
Děláme Rainbow 8 let a  ještě jsme se nesetkali 
s  lepším obchodem. Podnikat bez rizika, vstup-
ních poplatků, kdo vám to dneska umožní? Pokud 
hledáte přivýdělek, finanční nezávislost, zkuste to 
s  námi a  uvidíte, jak vám Rainbow změní život.  

Když nám věnujete svůj čas, abychom vás naučili 
prodávat, odměnou vám budou finance a  výhry, 
které v Rainbow opravdu stojí za to.

Rainbow rok 2013 začal před dvěma měsíci, co 
jste si se svými lidmi v kanceláři naplánovali pro 
toto období?
Jak už jsme se zmínili, chtěli bychom získat titul 
nejlepších AD za rok. Chceme povýšit Group Le-
adery a samozřejmě se chceme posunout v kariéře 
na Satelitní Distributory. Abychom toho dosáhli, 
musíme se ale rozrůstat v kanceláři = REKRUTO-
VAT. Myslíme, že cílů máme hodně, takže hurá, 
jdeme na to.

Měsíc říjen je v  našem obchodě věnován prezi-
dentovi společnosti Rexair Paulu Vidovichovi, 
a  proto je vítězství v  tomto měsíci velmi ceněná 
záležitost. Jak jste připravili svůj tým obchodních 
zástupců při zisku titulu TOP AD měsíce?
Vzájemně jsme se vyhecovali J.

V dubnu příštího roku se v Las Vegas koná celo-
světový mítink a je jisté, že jeho obchodní část pod 
vedením zkušeného a vždy nadšeného prodejního 
ředitele Lyle Freelanda slibuje jednu z nejlepších 
konferencí posledních let. Jistě plánujete účast na 
tomto mítinku, doporučili byste zájezd i  ostat-
ním?
Zájezd do Las Vegas a účast na celosvětovém mí-
tinku je neopakovatelný zážitek. Byli jsme s Rain-
bow v  Las Vegas už třikrát a  vždy to stálo za to. 
Je úžasné být mezi nejúspěšnějšími lidmi z celého 

světa v  Rainbow obchodě. Samotné Las Vegas je 
výjimečné místo, které nemá na světě obdoby. 
Společně s  mítinkem stihnete i  návštěvu Grand 
Canyon, sjedete množství horských drah, půjčíte 
si pravé americké auto nebo motorku, prostě zaži-
jete opravdu výjimečný týden. Všem tento zájezd 
doporučujeme.

Začátkem listopadu jste se zúčastnili prestižní 
večeře s  RGD v  luxusní pražské restauraci Soho 
a  v  koňakovém klubu se speciálními hosty. Jaký 
jste si odnesli zážitek z tohoto významného setká-
ní?
Prestižní večeře s RGD neměla chybu! Stejně jako 
každá akce s  RGD předčila i  nejtajnější očekává-
ní (nezapomenutelná zůstává také oslava titulu 
King´s  Crown roku v  luxusním apartmá Zdeňka 
Říčaře  v Las Vegas v hotelu MGM Grand). Večeře 

v SOHO a návštěva koňakového klubu pro nás zů-
stanou také jako nezapomenutelné akce. Chtěli by-
chom tímto ještě jednou poděkovat Zdeňkovi i Ja-
novi Říčařovým. Do VIP koňakového klubu nemá 
běžný smrtelník přístup, pokud není jeho členem. 
A to pan Zdeněk Říčař je J. Být na stejném místě 
v  uzavřené společnosti s  Ing. Andrejem Babišem 
a  Ing. Ivo Tomanem, mít možnost s  nimi nefor-
málně mluvit je také výjimečný zážitek. Těšíme se 
na další výzvy RGD a uděláme vše pro to, abychom 
se jich mohli opět zúčastnit.

Rainbow rok 2013 začal před dvěma měsíci, co 
jste si se svými lidmi v kanceláři naplánovali pro 
toto období?
Téma pro rok 2013 = množit se! J

Krásný rok 2013 plný nových Talent Scoutů
vám přejí vaši Lypčáci

Přejeme všem v Rainbow obchodě
úspěšný rok 2013

Eva a Jindra Němcovi

listopad
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, 7/12, 8/12, 11/12)

Hradec 
Králové SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi

12 prodejů 
4000 bodů

Rozhovor s Alešem a Vladislavem Medlínovými je uveden na předchozí straně.
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AD Ing. Aleš & Vladislav
Medlínovi

Hradec Králové, SSD Ing. Iveta & Ing. Jiří Žižkovi

15. vítězství v kategorii
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, 8/12, 11/12

Na zisku titulů se podíleli:
Sandra Flossmannová, Ludmila Kratochvílová,

Jiří Marek, Anna & Aleš Medlínovi, 
Jaroslava Novotná, Hana Zemanová

TOP Area Distributor

srpen, listopad 2012
nejlepší regionální distributor
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Predstavujeme nové Area Distributoryˇ

Blahopřejeme Elišce a Rosťovi Čechovým ke jmenování Area Distributory od 1. prosince 2012.

Naše cesta začala už v  roce 1996, kdy nás 
navštívil obchodní zástupce z tehdejší příbram-
ské pobočky. Rainbow jsme si pořídili a musím 
říct, že při každodenním používání vysavače 
Vorwerk jsme byli zděšeni z  té obrovské špíny 
v  domácnosti. Pořízením Rainbow se vyřešila 
hygiena domácnosti, ale chyba byla, že nám ob-
chodní zástupce nenabídl příležitost.

V květnu 2006 nás navštívil Libor Nygrýn. 
Ukázal nám cestu výměny Rainbow a spoluprá-
ce a za to jsem mu opravdu vděčný. V té době 
jsem podnikal v autodopravě, Eliška pracovala 
v kuchyni. Když jsme se přijeli podívat na po-
bočku v Sezimově Ústí, byl jsem nadšený z té at-
mosféry firmy. Eliška si šla odpracovat tepovač 
na koberce. Z  šesti ukázek dva prodeje, velké 
nadšení a  najednou jsem byl rád, že má takto 
zajímavou práci. Ohromně jsem jí fandil a držel 
jsem jí palce. Po dvou letech jsem se odhodlal 
i  já, protože jsem nic podobného nezažil. Měl 
jsem najednou pocit, že můžu něco dokázat, ale 
pořád se ve mně tlouklo „panebože, za chvíli mi 

bude padesát, to je pozdě!!!“ Dnes vím, že nikdy 
není pozdě, jen se musí začít.

Celý život si dávám cíle. Řídím se tím, že 
vždycky docílím toho, co chci. Celý život se mo-
tivuji a hlavně neházím flintu do žita. Myslím si, 
že v životě je nejdůležitější POKORA.

Na jarě 2012 jsem si v  táborské kancelá-
ři uvědomil, že musím něco změnit. Měl jsem 
strašný pocit, že stojím na místě. Že ani kolego-
vé, kteří byli v mé skupině v sobě toho zdravého 
ducha nemají. Nejhorší pro všechny bylo dojíž-
dění 80 km do Tábora 3x týdně. Byl problém 
přivézt nováčky z ukázek na spolupráci.

Věřte mi, že jsem stál před rozhodnutím 
„Musím něco udělat, nebo skončím.“

Po mezinárodním mítinku v  Dubaji jsem 
dospěl k závěru, že teď už musím. Bylo to ob-
rovské dilema, protože toto rozhodnutí nebylo 
jen na mně. Díky Elišce a vydatné pomoci Mi-
loše Ťupy, se nápad otevřít kancelář v Příbrami 
stal v  srpnu 2012 skutečností. Během měsíce 
srpna jsem se svým kolektivem vedl vážnou 

diskusi, čeho vlastně chceme dokázat a co pro 
to můžeme udělat a  jestli vůbec bude v našich 
silách ve třech lidech prodat tři měsíce po sobě 
20 Rainbow a tím splnit pozici Area Distributor. 
Věděli jsme přesně, že pokud přivedeme nové 
kolegy na spolupráci, tak to dokážeme (věděl 
jsem na 100%, že to dokážeme). V  této době 
šly veškeré pochybnosti stranou. Díky zázemí 
Pavla Barabáše a také hlavně marketingu – což 
byla, je a určitě bude neskutečná zásluha Elišky, 
měl každý obchodní zástupce denně zajištěnou 
práci.

Naším cílem do budoucna je mít velký sta-
bilní tým lidí, se kterými chceme prodávat mě-
síčně 100 a více Rainbow pod jednou střechou.

Máme také krátkodobé cíle, v měsíci lednu 
2013 - 50 Rainbow a 20 nových obchodních zá-
stupců.

Děkujeme vám všem za podporu v  tomto 
skvělém byznyse.

Rainbow Příbram
AD Eliška & Rostislav

Čechovi
(SSD Ing. Iveta & Ing. Jiří Žižkovi)

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

Předání přídavných zařízení na DOD.

Zvon za prvních 20 pod jednou střechou.

Návštěva Miloslava Ťupy a SSD Ing. Jiřího Žižky.

Nejlepší TS kanceláře Jaroslav Čebiš.

Přídavná zařízení si přišli vyzvednout i další zákazníci.

Martin Čupr a jeho dárek k narozeninám.

Rainbow je jen jedno!!!
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Zdravíme všechny Rainboušáky!

Milí přátelé,

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, 8/12, 9/12, 10/12, 11/12)

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, 8/12, 9/12, 10/12, 11/12)

srpen 48 prodejů září 81 prodejů říjen 100 prodejů listopad 72 prodejů

srpen 255 prodejů září 260 prodejů říjen 335 prodejů listopad 259 prodejů

To to uteklo. Máme konec roku 2012 a  další 
Rainbow rok 2013 nám již začal. A  s ním i další 
vydání Aktualit. Ale je několik věcí, které v Rain-
bow obchodě zůstanou vždy stejné:

1)  Bez dema není nic
2)  Demo vyřeší všechny problémy
3) Mít neustálý přísun nových Talent Scoutů do 
     Rainbow příležitosti.

Pokud si chcete stanovit nějaké cíle s  kon-
krétním datem, pamatujte, že nejlepší je do naší 
Rainbow příležitosti přivádět nové tváře a  všude 
Rainbow příležitost nabízet. Ostatní čísla přijdou 
s tímto splněným číslem také: prodeje, dema, další 
dema z dema, povýšení v kariéře na pozici Team 
Leader, desetinky za prodeje svých Talent Scoutů, 
double desetinky na pozici Team Leader apod. 
Věcí, které se vám splní díky rekrutinku je hodně. 
Jen se na to musíte soustředit a brát to jako prioritu 
a svůj cíl. 

A ještě jedno musíte: BÝT NA KAŽDÉM OPEN 

HOUSE. Takže si do krásného nového diáře Rain-
bow (má modrou barvu) zaznamenejte na celý 
rok, kdy máte Open House ve svých kancelářích. 
Je to váš nejdůležitější den z celého Rainbow týd-
ne. Na tento den si nedávejte demo. Vaše demo 
je právě Open House. Pozvěte zákazníky z dema, 
nové majitele, majitele ze servisu na kávu do kan-
celáře a ukažte jim, proč vy jste právě na Rainbow 
příležitost řekli ANO. Proveďte je kanceláří, ukažte 
jim vaše super zázemí, které pro vás připravují vaši 
CD, AD, SD, SSD a  RGD. Ukažte jim své výhry, 
ukažte jim nově vyhlášené soutěže, zkrátka všech-
no, co Rainbow dělá a  co v  zaměstnání moc lidí 
nevidí: zábavu, rodinu, přivýdělek ke svému pří-
jmu nebo k  důchodu nebo k  mateřské dovolené. 
Nebo kariéru, být vůdcem svého týmu, trénovat, 
pomáhat, starat se o  svou skupinu, takže dělat 
Rainbow příležitost i na plný úvazek. Zkrátka, že 
děláme práci, která nás baví, která nás naplňuje. 
Proto jsme si Rainbow příležitost vybrali.

Pro zákazníky před Open House vždy dojeďte, 

a pak je zase odvezte domů. Nečekejte na zákazní-
ky před kanceláří! Nedělejte tuto chybu! Přicházíte 
o víc, než si myslíte! A pak taky buďte trpěliví! My 
víme, že za prodej máte provizi hned…za prodeje 
svých Talent Scoutů si musíte chvíli počkat: než 
Talent Scouti projdou CDW (startovací víkend), 
než se proškolí, než se Rainbow příležitost „na-
učí“. Dejte nováčkům chvíli čas. A  když nováček 
odmítne pozvání na Open House, tak to neřešte. 
Je to jeho svobodné rozhodnutí a pozvěte jiného, 
dalšího a dalšího…

Nikdy to nevzdávejte a  buďte na KAŽDÉM 
Open House. To je vaše Rainbow příležitost! Good 
Recruiting a  ten nejkrásnější vstup do roku 2013 
přejí vaši

nejprve bychom vám všem i  vašim blízkým 
chtěli popřát do nového roku mnoho lásky, zdraví 
a nadšení. 

Rainbow obchod je pro nás všechny obrovská 
příležitost žít život podle svých představ. Nové 
svítící Rainbow je u nás už více než rok a myslím 
si, že s sebou přineslo daleko více, než jsme oče-
kávali. Všichni víme, že nabízíme nadčasový vý-
robek, který z hlediska svých kvalit nejenže nemá 
konkurenci, ale je potřebný v každé době pro kaž- 
dého člověka. Tento rok byl ale něčím jiný. Mys-
lím si, že díky spolupráci pana profesora Pohunka 
ze společnosti ČIPA, jeho článkům a přednáškám 
jsme pochopili, jak velký problém v dnešní době 
je onemocnění alergií a astmatem. Proto bychom 
měli na tato fakta brát ohled i u zákazníků a před-
vést Rainbow jako nepostradatelného pomocníka 
v  domácnostech. Rainbow v  dnešní době není 
známkou luxusu, ale známkou zájmu o  zdraví 
a kvalitu života. 

Měli bychom si uvědomit, že tato fakta veli-
ce ovlivňují získávání doporučení i  domlouvání 

demo z  dema. Zákazník, který pochopí důleži-
tost používání Rainbow v domácnosti, určitě rád 
pomůže i  svým přátelům. Je jen na nás, jak toho 
dokážeme využít a zajistit si ukázky na kvalifiko-
vaných doporučeních! 

Přesto ne každý si Rainbow pořídí. A my víme, 
že jsou s  tím spojené finanční důvody. Pomoz-
te jim, a  nabídněte spolupráci a  získání volného 
Rainbow! Někdo opravdu využije nabídky a  vět-
šinou si Rainbow pořídí už na školení, jiný si na 
něj vydělá. Rainbow příležitost je tu pro nás pro 
všechny. Dejte možnost ostatním lidem změnit je-
jich život a uvidíte, že i ten váš se posune dopředu. 

V  minulém měsíci postoupili v  budování své-
ho byznysu dopředu hned dvě dvojice. Na pozici 
Team Leadera jsme v Praze povýšili Tomáše a Ka-
milu Tůmovi a Rosťa a Eliška Čechovi z Příbrami 
splnili podmínky a stali se Area Distributory. Obě-
ma moc gratulujeme! Tady chci poděkovat i Libo-
rovi Nygrýnovi, který dal Elišce a Rosťovi příleži-
tost budovat svůj obchod mimo svou skupinu. 

Dělejte všichni svou práci s nadšením a otevře-

ným srdcem a kariéra je vaše! Vím, že Rainbow rok 
už dávno začal a pro naši organizaci velmi dobře. 
V  měsíci říjnu jsme byli nejlepší organizace na 
světě – za to vám velmi děkujeme. Pokud budeme 
v této práci pokračovat, můžeme se opět stát nej-
lepší organizací pro rok 2013.

Udělejte si na začátku nového roku čas pro 
sebe. Pro svoje plány. Napište si, čeho byste chtěli 
dosáhnout  a  hlavně proč. A  pak už je jen třeba 
dělat ty správné věci dost často a  dokázat využít 
vše, co nám Rainbow nabízí. S  úsměvem, láskou 
a pokorou. Rainbow si to zaslouží. Na Pacesseteru 
v Arizoně se mi líbila věta, na kterou jsem si teď 
vzpomněla:  „Jediný rozdíl mezi překážkou a mos-
tem je ten, jak ten kámen použijeme.“

A tak nám zbývá si na závěr přát, ať se nám všem 
daří nejen v  tomto novém roce, ale po celý život 
stavět nové, pevné mosty a občas i ty staré opravit.

Satellite Distributor

Super Satellite Distributor

P. S. Až dostanete do ruky ten nový krásný mod-
rý diář na rok 2013, tak nezapomeňte na celý rok  
dopředu napsat do diáře VŠECHNY OPEN 
HOUSE ve vaší kanceláři J.

Bečvíci

Úspěšný rok, spokojené  zákazníky a nadšení
do každého dne vám přejí

Iveta a Jirka



Marcela Divišová & Petr Kuzma
SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Praha, 116 prodejů

AD Ing. Aleš & Vladislav Medlínovi
Hradec Králové, SSD Ing. Žižkovi, 42 800 bodů

CD Eliška & Rostislav Čechovi
CD E. & R. Čechovi, 24 200 bodů

SD Margita & Václav Bečvářovi
Ústí nad Labem, 1 045 prodejů

EM Martin Hach
SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Tábor, 43 900 bodů

SSD Ing. Iveta & Ing. Jiří Žižkovi
Praha, Tábor, 2 913 prodejů

Sales Champion 2012

Area Distributor Champion 2012

Leader Champion 2012

Satellite Distributor 2012

Manager Champion 2012

Super Satellite Distributor 2012

ČESKÁ REPUBLIKA - KONEČNÉ VÝSLEDKY ROČNÍHO HODNOCENÍ 2012
říjen 2011 - září 2012

POZOR! NOVÁ VÝZVA PRO VŠECHNY MANAGERY A AREA DISTRIBUTORY!
od ledna 2013

nejlepší Manager a nejlepší Area Distributor, kteří se na základě bodového hodnocení umístí 
na 1. místě ve své kategorii, získají na příští měsíc pro svou skupinu/ kancelář
PRESTIŽNÍ PUTOVNÍ TROFEJ

na štítku budou kromě jména vítěze uvedena jména všech, kteří se na tomto vítězství  
podíleli alespoň jedním prodejem

Nejlepší Manager a nejlepší AD budou mít 
za období hodnocené v Rainbow Aktualitách 
otištěny velkoformátové fotografie
se jmény všech obchodních zástupců
podílejících se na vítězství...
rozhodujícím kritériem je počet bodů za období, v případě 
rovnosti rozhoduje počet měsíčních vítězství a dále absolutní 
počet prodejů

trofej v kanceláři přináší všem, kteří se zasloužili o její získání,

o 1000 Kč vyšší provizi

PUTOVNÍ TROFEJE ZA MĚSÍČNÍ VÍTĚZSTVÍ
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EM Martin Hach
Tábor, SSD Ing. Iveta & Ing. Jiří Žižkovi

29. vítězství v kategorii

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,

Na zisku titulů se podíleli:

Barbora Adamcová, Marie & Jiří Bendlovi, Petr Borovka,

Karel Bostl, Petr Devera, Libuše Doubková, Josef Douda,

Milan Habich ml., Martin Hach, Jan Hrnčíř,

Karel Chalupský, Martin ChejlavaJana & Pavel Jiránovi, 

Michaela Jiřincová, Marek Kopecký, Michal Martínek,

Aleš Mikulejský, Milan Mikulejský, Jiřina & Eva Plánočkovy, 

Lukáš Pražan, Jana Škodová, Natalya Štotová

TOP Manager

srpen, září, říjen, listopad 2012
nejlepší manažer

AD Ing. Aleš & Vladislav
MedlínoviHradec Králové, SSD Ing. Iveta & Ing. Jiří Žižkovi

15. vítězství v kategorii12/06, 5/07, 1/08, 6/09, 10/09, 11,09,  5/11, 7/11, 8/11,  4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 11/12
Na zisku titulů se podíleli:Sandra Flossmannová, Ludmila Kratochvílová,Jiří Marek, Anna & Aleš Medlínovi, Jaroslava Novotná, Hana Zemanová

TOP Area Distributor
srpen, listopad 2012

nejlepší regionální distributor

Pořadatelé mají výhradní právo vysvětlit pravidla této motivace a určit práva všech jejích účastníků. Rozhodnutí pořadatelů jsou konečná.
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HOTEL HILTON PRAGUE
pátek 23. listopadu 2012

Po více jak roční rodičovské dovolené jsem 
přijala pozvání mezi Rainbow rodinu 

a strávila s ní příjemný večer při příležitosti vý-
roční Rainbow Galapárty. Tentokrát jsem nestála 
za organizací celé akce, mohla jsem si tak vychut-
nat slavnostní atmosféru, nabitý program a pře-
devším posezení a povídání s přáteli, které jsem 
dlouhou dobu neviděla.

Hotel Hilton Prague připravil příjemné pro-
středí a nazdobený sál sliboval slavnostní událost. 
O  zahájení Galapárty se postarala dívčí taneční 
skupina Silueta Praha. Měla jsem velkou radost, 
že vidím Petra Rychlého opět na našem pódiu. Po 
několika bulvárních zprávách o jeho zdravotním 
stavu jsme se o něj trošku báli. Petr však nezkla-
mal a po páté hodině odpolední nás svým hudeb-
ním vystoupením s  Rainbow přivítal na desáté 
Galapárty naší společnosti. Nejdříve k  sobě na 
pódium pozval všechny nováčky v obchodu, aby 
jim dal najevo, jak moc si jich vážíme. Poté pozval 
RGD Zdeňka Říčaře a jeho syna RGD Jana Říča-
ře, aby předali tradiční ocenění, zlaté odznaky za 
osobní prodeje v  kariéře i  měsíční plakety pro 
nejlepší prodejce, klíčové osoby a distributory.

Velkou gratulaci si zaslouží manželé Eliška 
a  Rostislav Čechovi a  David Volšický s  Hanou 
Vaváčkovou, kteří se rozhodli otevřít si vlastní 
pobočky a vydat se svou cestou mimo mateřskou 
kancelář SSD manželů Žižkových. Chce to kus 
odvahy, ale na druhou stranu to otevírá nové ob-
zory a možnosti. Přejme jim hodně štěstí, trpěli-
vost a vytrvalost.

Ve chvíli, kdy se na velké obrazovce spusti-
lo video o  nadcházející celosvětové konferenci 
společnosti Rexair v Las Vegas, padla na mě nos-
talgie. Na prstech jedné ruky se nedá spočítat, 

kolikrát jsem měla možnost doprovázet český 
Rainbow tým do  Las Vegas. Pulzující atmosféra 
tohoto města, prvotřídní obchodní mítinky, ka-
sina a hlavně bezva parta lidí, noční život! Nikdy 
nezapomenu bujarou oslavu titulu nejlepší or-
ganizace na světě v roce 2009, kterou uspořádali 
manželé Říčařovi ve svém loftovém apartmá ho-
telu MGM Grand. Takovýchto zájezdů se prostě 
musíte účastnit. Tolik vás to nabije, že vám nad-
šení vydrží dlouhou dobu.

Vyhodnocovací část Galapárty zpestřil svým 
vystoupením kouzelník Jiří Hadaš se svou asis-
tentkou, kteří svými iluzemi zaskočili všechny 
přítomné. Převleky šatů za pár vteřin snad nepo-
chopil nikdo. Bylo to fakt kouzlo!

Již přes rok běží program „Rainbow pomáhá“, 
kdy každým prodejem přispíváme na boj pro-
ti astmatu a  alergiím. A  jak je již při Rainbow 
společenských událostech zvykem, pan profesor  
Pohunek si připravil zajímavou prezentaci k  to-
muto tématu a pro společnost ČIPA převzal šek 
ve výši přesahující padesát tisíc korun.

Večer pokračoval připomenutím programu 
Pacesetters. Z  vlastní zkušenosti mohu říci, že 
lepší program neznám. Vedení naší společnosti 
jsem v roli překladatelky pravidelně doprovázela 
na americké Pacesettery a nyní, když je možnost 
se takových mítinků účastnit i tady u nás, pokuste 
se kvalifikovat, chtějte vědět více o tom, co se na 
takové akci děje. Na 100% vám to může pomoci 
nejen v profesní kariéře, protože obchodní mítin-
ky jsou jedny z  nejlepších, potkáte se se skvělý-
mi lidmi v našem obchodu, ale především si zde 
odpočinete se svým partnerem a budete neustále 
hýčkáni. A mítink v Harrachově? Je dobrým za-
čátkem.

Rainbow rok 2012 skončil, a proto byl čas pře-
dat trofeje. Nejlepší z nejlepších obhájili svá loň-
ská prvenství a já jim ze srdce gratuluji. Byli jsme 
moc rádi, že se celosvětový titul Crown Prince 
vrátil do České republiky. Měsíc září a především 
prestižní měsíc říjen vyhráli SSD manželé Žižkovi 
v obrovské konkurenci distributorů na světě.

RGD Zdeněk Říčař poděkoval celé Rainbow 
rodině za práci a loajalitu. A posléze si slovo pře-
vzal RGD Jan Říčař, který svým osobitým vystou-
pením zakončil „pracovní“ část Galapárty a  vy-
hlásil novou motivaci o automobil Ford Fiesta.

Musím říci, že mi ke konci již vyhládlo, a  tak 
jsem se těšila na výtečný telecí steak připravený 
šéfkuchařem hotelu Hilton. K  dobré chuti jsme 
si poslechli melodie ze strun harfy. A  pak nás 
čekala jen zábava. Výborná zpěvačka Marta Jan-
dová zvedla ze židlí nadšené Rainbow lidičky. Její 
rockové hity neměly chybu a  myslím, že takový 
úspěch nikdo nečekal. Ještě dlouhou dobu po 
svém vystoupení trávila fotografováním snad se 
všemi. Mezitím pódium zabrala kapela Las Vegas 
a vybalila své pecky, kterými nás zásobila až do 
půlnoci.

Krátkou přestávku využili naši distributoři pro 
losování tomboly, ve které na své nové majitele 
čekalo deset „chytrých“ LED televizí. Na stole 
jsem měla snad dvacet lístků, ale bohužel jsem 
domů odešla s  prázdnou. Všem výhercům však 
blahopřeji.

Bavili jsme se do druhé hodiny ranní. Skutečně 
jsem ráda viděla své staré známé, dobře jsem si 
popovídala, zatancovala a potěšilo mě, že je Rain-
bow rodina stále tak úžasná parta, jakou znám již 
přes 15 let.

Martina Spudichová
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Alergie a astma – choroby 21. století
Alergická onemocnění jsou dnes zřejmě nejroz-
šířenějším zdravotním problémem především 
v  populacích rozvinutých zemí. V  mnoha ob-
lastech světa již výskyt alergie přesahuje 30 % 
celé populace. Podobná čísla uvádějí i nedávné 
studie z  naší oblasti střední Evropy. Alergie je 
vždy onemocněním celého těla, protože jejím 
základem je porucha imunitního systému or-
ganizmu, který se nepřiměřeně brání některým 
látkám z  prostředí, které by jej jinak nikterak 
nepoškodily. Tato přecitlivělost se zaměřuje na 
mnohé látky bílkovinné povahy, které se proto 

nazývají alergeny. Reakce na kontakt s  alerge-
nem je vždy reakce celého těla, protože buňky, 
které se účastní alergické reakce, se vyplavují 
z  kostní dřeně a  do místa reakce se dostávají 
krevním oběhem. Navenek je pak nejvíce patrné 
postižení některého orgánu nebo některé tkáně, 
která nejvíce přišla s alergenem do styku. Podle 
místa vstupu alergenu do organizmu tak vidíme 
např. alergický zánět oční spojivky, alergickou 
rýmu, alergii potravinovou s  projevy v  zažíva-
cím traktu. Jednou ze specifických forem alergie 
je i průduškové astma. Astma se odehrává v prů-
duškách, kde vzniká významně vyšší dráždivost, 
průdušky se při kontaktu s alergenem stáhnou, 
otékají, produkují hlen. Výsledkem je pak sníže-
ní jejich průchodnosti, které nemocný pociťuje 
jako dušnost. Může mít i kašel, tlak na hrudi… 
U nejzávažnějšího stavu může dojít i k ohrožení 
na životě dušením. Kromě alergické reakce se na 
vzniku a průběhu astmatu podílejí často i někte-
ré virové infekce. 

Péče o nemocné s alergií a astmatem 
Základem péče o alergii a  astma je v  současné 
době léčba protialergickými léky a  léky, které 
dovedou potlačovat onen alergický, neinfekční 
zánět v  průduškách nebo v  jiných postižených 
oblastech. Preventivní protizánětlivé léky uděla-
ly v posledních 20 letech neuvěřitelné pokroky. 
Lidé, kteří by dříve pro astma byli ve svém životě 
velmi omezení, byli např. v  invalidním důcho-
du nebo dokonce v ohrožení života, vedou dnes 
normální život, jsou schopni práce, studia, ale 
i tělesné zátěže a sportu. 
Vedle takto úspěšné léčby protizánětlivé je ov-
šem stále třeba myslet na prevenci. 

Prevence
Jako primární prevenci označujeme postup, 
který by vůbec zabránil vzniku onemocnění. 
To se nám zatím v oblasti alergie a astmatu ne-
daří. Lépe jsme na tom v prevenci sekundární, 
 

Hygiena lůžka
jako základ preventivních opatřeni u alergie na roztoče bytového prachu

Prof. MUDr.
Petr Pohunek, CSc. 
ředitel ČIPA o.p.s.
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která má za úkol již vznikající onemocnění včas 
podchytit a  zamezit jeho dalšímu rozvoji nebo 
jeho prohlubování. V  této situaci jsme přede-
vším v rodinách, kde je již známý výskyt alergie 
a kde se snažíme pečlivě sledovat vývoj a zdra-
votní stav dětí, abychom včas zachytili případné 
první příznaky a mohli účinně zasáhnout. Sem 
patří i preventivní opatření v prostředí rizikové-
ho dítěte, které by nemělo být nadměrně vysta-
veno kontaktu s  rizikovými alergeny. Terciární 
prevence se snaží především zabránit dalšímu 
zhoršování nemoci a opakování stavů akutního 
zhoršení. V  terciární prevenci jde tedy hlavně 
o  úlohu dlouhodobé preventivní protizánětlivé 
léčby. 
V  sekundární i  terciární prevenci vedle léčeb-
ných postupů hrají významnou roli i  preven-
tivní opatření v  prostředí. Snažíme se zabránit 
nepřiměřené expozici rizikového jedince nebo 
již nemocného pacienta alergenům v prostředí. 
V  tomto ohledu nejvýznamnějším prostředím 
pro pacienty s  alergií bývá prostředí bytu, pří-
padně pracoviště či školy, kde se mohou udržo-
vat značné koncentrace alergenů. Trvalý kontakt 
s  těmito alergeny může pak onemocnění stále 
udržovat v  aktivitě nebo dokonce vést k  jeho 
zhoršování či riziku akutních stavů dušnosti. 
Venkovní prostředí má význam spíše sezónní, 
kdy jde především o  expozici pylovým alerge-
nům, případně vzdušným plísním. 
Alergeny domácího prostředí jsou alergeny s ce-

loročním výskytem. Jde především o  roztoče 
domácího prachu (Dermatophagoides pterony-
ssinus) a  alergen kočky domácí. V  posledních 
letech přibývá v domácnostech i alergie na ně-
která další zvířátka, hlavně na hlodavce. Vedle 
alergenů se na riziku v domácnosti podílí i kou-
ření tabáku. 
Rozložení alergenů podle významu se může 
v různých oblastech světa lišit. Vedle alergie na 
roztoče přibývá např. v USA alergie na šváby.

Roztoč domácího prachu
Náš známý roztoč domácího prachu je těs-
ně viditelný na tmavém pozadí v  normálním 
světle. Typický roztoč měří 0,4 mm na délku  
a 0,25-0,32 mm na šířku. Pro přesnou identifika-
ci je potřeba alespoň desetinásobného zvětšení. 
Tělo roztoče domácího prachu má příčně pru-
hovanou pokožku, roztoči mají standardně osm 
nohou. Hlavní alergizující látkou jsou výkaly 
roztočů, které jsou přítomny všude, kde roztoči 
žijí. 
Roztoč domácího prachu přežívá ve všech kli-
matech, dokonce i  ve vysokých nadmořských 
výškách. Daří se mu v krytém prostředí domů, 
zejména v  ložnicích a  kuchyních. Roztoči pře-
žívají velmi dobře v kobercích, závěsech, čalou-
nění, nejlépe se jim ale daří v matracích a  lůž-
kovinách. Tam obvykle naleznou ideální teplotu 
i  vlhkost pro svůj život i  další množení. V  1 g 
prachu je možné nalézt asi 100-500 jedinců. 
Vyšší koncentraci alergenu roztoče lze nalézt 
např. v nedostatečně větraných prostorách (např. 
chata, která je obývaná jen o  víkendech). Nej-
větší koncentraci roztoče ponejvíce nacházíme 
v  lůžku. Hlavním rezervoárem roztočů v  lůžku 
je matrace. Čištění matrací je obvykle nejméně 
častým úkonem při péči o  čistotu lůžka. Roz-
toči se ale objevují i v polštářích a přikrývkách. 
Uvědomíme-li si, jakou část svého života tráví-
me v posteli, snadno si domyslíme, jak význam-
ná může expozice roztočovým alergenům být. 
Uvádí se, že roztoči přebývají hlavně v péřových 
lůžkovinách. To je sice do značné míry pravda, 
nicméně bylo prokázáno, že se významně zdržu-
jí i v lůžkovinách z umělých materiálů. Pokud se 

k roztočům v lůžku přidají ještě alergeny zvířecí, 
je to pro alergika již riziko zcela dramatické.
 
Opatření k odstranění alergenů
– hygiena lůžka
Chceme-li tedy astma a alergii dobře a úspěšně 
léčit, musíme se snažit i o snížení kontaktu ne-
mocného s  alergeny. Péče o  prostředí by měla 
zahrnovat jak obecné principy, tak cílená opat-
ření. K obecným principům patří časté větrání, 
nekouření, udržování rel. vlhkosti v  rozmezí 
30 – 50 %. K  cíleným opatřením pak řadíme 
konkrétní kroky směřující k odstranění alerge-
nu. Polštáře a přikrývky by měly být převlékány 
nejpozději jednou za týden, pokud jde o umělý 
materiál tolerující vyprání, pak je vhodné kro-
mě převlékání lůžkoviny v určitých intervalech 
i  přeprat. Matrace by neměla být plněna orga-
nickým materiálem, pokud je již starší, je její 
čištění obtížné a je třeba zvážit její výměnu. Do-
poručované je krytí matrace polopropustným 
obalem, jehož póry neumožňují roztočům přes 
tuto bariéru přecházet. Jednou za 2 – 3 měsíce by 
každá matrace měla být pečlivě vyčištěna. K dis-
pozici jsou i  spreje zaměřené právě na hubení 
roztočů a  prevenci jejich návratu. Nicméně je-
jich účinnost není ideální. Pokud jsou již použí-
vány, měly by být i tak matrace následně obaleny 
polopropustným krytem. Známým rizikovým 
faktorem jsou v lůžku i plyšové hračky. Ty je tře-
ba dobře udržovat, pokud možno volit takové, 
které je možno vyprat. 

Souhrn
Současná péče o  astma je založena na velmi 
účinných lécích, které dokážou dostat astma 
pod plnou kontrolu. Bez účinné prevence a prů-
běžného odstraňování alergenů a eliminace kou-
ření je ale i moderní léčba účinná jen částečně. 
Nemocný astmatem a  alergií musí být proto 
dobře informován o možných opatřeních a měl 
by je průběžně dodržovat.

Prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc.
Česká iniciativa pro astma, o.p.s.

Nezávislé laboratoře testovaly Rainbow a prokázaly, že

 3 Rainbow zbaví domácnost velkého množství alergenů.

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

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

 3 Při vyprazdňování nádoby s vodou nejste vystaveni 
alergenům.

Meets 
ASP:03:03
Standard for 
Vacuum Cleaners

POMÁHÁ
Z každého prodaného Rainbow

přispíváme společnosti ČIPA na boj
proti astmatu a alergii.

www.cipa.cz



    rainbow®

opportunity

gold demo
ZLATÁ LAMPA
při splnění podmínky

za měsíc Full–Time
48 demo

za měsíc Part–Time
24 demo

rainbow®new
za každý prodej PŘÍMÉHO spolupracovníka získává OZ desetinku VOLNÉHO RAINBOW

získané desetinky musí být potvrzevy 3 vlastními prodeji v každém měsíci

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

provizi ve výši 50.000 Kč bez DPH

1. měsíc ...    2  prodeje          +          1  prodej          +          3  prodeje       =       0,6  RB
2. měsíc ...    3  prodeje          +          4  prodeje        +          1  prodej         =       0,8  RB

1,4  RB
JEDNO VOLNÉ RAINBOW + 0,4 RB do dalšího měsíce

3 prodeje

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

recruiting star

25 prodejů za měsíc

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

SALES STAR

prsten celosvětového prodejního šampióna
WORLDWIDE SALES CHAMP

10 prodejů
za měsíc

15 prodejů
za měsíc

20 prodejů
za měsíc

career pins
Dealer

5 14 34 54

každý kámen na odznaku
symbolizuje 100 osobních
prodejů v kariéře

100+ osobních prodejů

74

Recruit první osobní prodej

Area Distributor
20 prodejů ve třech po sobě jdoucích
kalendářních měsících

podmínky:

Candidate Distributor
vlastní kancelář vzdálená minimálně 50 km
od jiné kanceláře, doporučení distributora

podmínky:

Satellite Distributor
75 prodejů v šesti po sobě jdoucích kalendářních měsícíchpodmínky:

Super Satellite Distributor
250 prodejů v šesti po sobě jdoucích kalendářních měsícíchpodmínky:

Master Satellite
Distributor

600 prodejů v šesti po sobě
jdoucích kalendářních měsících

podmínky:

Part–Timer

15 demo za měsíc, 1 mítink a 1 trénink týdně – provize +2.000 Kčpři splnění podmínky:

8.000 Kčprovize:

Team Leader
20 prodejů ve skupině v kalendářním měsíci, 3 TS* 
30 demo za měsíc, 1 mítink + 2 tréninky týdně

provize 13.000 Kč, nepotvrzuje desetinky volného Rainbow + získává DESETINKY ZA VLASTNÍ PRODEJE

podmínky:

výhody:

*TS = Talent Scout = přímý spolupracovník, který má v kalendářním měsíci minimálně 15 demo

Junior Manager
30 prodejů ve skupině ve 3 po sobě jdoucích měsících, 3 TS*
1 mítink + 2 tréninky týdně

provize 13.000 Kč, nepotvrzuje desetinky,
3.000 Kč za každý prodej ve skupině

podmínky:

výhody:

Senior Manager
50 prodejů ve skupině ve 3 po sobě jdoucích měsících, 3 TS*
1 mítink + 2 tréninky týdně

provize 13.000 Kč, nepotvrzuje desetinky,
3.500 Kč za každý prodej ve skupině

podmínky:

výhody:

Executive Manager
75 prodejů ve skupině ve 3 po sobě jdoucích měsících, 3 TS*
1 mítink + 2 tréninky týdně

provize 13.000 Kč, nepotvrzuje desetinky,
4.000 Kč za každý prodej ve skupině

podmínky:

výhody:

General Manager
100 prodejů ve skupině ve 3 po sobě jdoucích měsících, 3 TS*
1 mítink + 2 tréninky týdně

provize 13.000 Kč, nepotvrzuje desetinky,
4.500 Kč za každý prodej ve skupině

podmínky:

výhody:

Master Manager
200 prodejů ve skupině
ve 3 po sobě jdoucích měsících, 3 TS*
1 mítink + 2 tréninky týdně

provize 13.000 Kč, nepotvrzuje,

5.000 Kč za prodej ve skupině

podmínky:

výhody:

Full–Timer

30 demo za měsíc, 1 mítink a 2 tréninky týdně – provize +2.000 Kč
10.000 Kč

při splnění podmínky:

provize:

30 demo za měsíc, 1 mítink a 2 tréninky týdně, 6 a více prodejů za měsíc – provize +3.000 Kč
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Ahoj Rainbow kamarádi, 
dostal jsem možnost podělit se 
s vámi o zážitky  z posledního Pa-
cesetteru ve Svaté Kateřině. Tož 
pojďme na to.

     Jak jistě všichni víte, každý 
z klíčových lidí v Rainbow obcho-
dě má danou kvótu prodejů ve své 
skupině a pokud tuto kvótu splní, 
ba ještě lépe - překoná, účastní se 
českého Pacesetteru. Tentokrát 
jsme byli koncem srpna hosty 
resortu Svatá Kateřina nedaleko  
Počátek u  Pelhřimova. Tento re-
sort je vskutku oázou klidu a po-
hody. Už samotný příjezd, kdy je 
nutno zaparkovat na odstavném 
parkovišti v Počátcích a zavolat si 
pro odvoz do hotelu, je zvláštnos-
tí – vjezd vozidel hostů do resortu 
je totiž v  zájmu ochrany přírody 
přísně zakázán. Po přivítání vyn-
daváme  z uvítacího balíčku mobil 
se SIM kartou, většina mobilních 
operátorů zde nefunguje!

Následovalo ubytování v  pře-
krásných pokojích, taktéž odcivili-
zovaných, žádná rádia ani televize 
zde nenajdete. A už teď zde na nás 
čekaly krásné dárky. Po krátkém 
seznámení se s  hotelem jsme se 
posadili poblíž jezírka do křesel 
a  vychutnávali zdejší pohodu. 
Postupně jsme se vítali s  dalšími 
„účastníky zájezdu“. V  podvečer 
nás všechny pozval k  přípitku 
šampusem náš RGD Zdeněk Říčař 
a zahájil tak večer plný výborných 
grilovaných specialit a  skvělé zá-
bavy, o kterou se postarala dvojice 
světově proslulých karetních hrá-
čů – kouzelníků. Nad jejich triky, 
které nám předváděli přímo před 
nosem, zůstával rozum stát. No 
prostě – jsou to Mistři.

Další den jsme mohli zplna vy-
užívat všech možností, které resort 
nabízí k  relaxaci a  odpočinku jak 
pasivnímu, tak aktivnímu. Všich-
ni jsme samozřejmě prošli ruka-
ma masérek – a  to mnoha druhů 
masáží, využili vířivek, lávových 
van, manikúr, pedikúr, mnozí si 
zahráli tenis, projeli se na kole či 
koni krásnou krajinou. Sportovní 

odpoledne jsme ukončili famóz-
ním fotbalovým zápasem. Samo-
zřejmě, že nás během celého dne 
zásobovala vybranou krmí místní 
vyhlášená kuchyně. No a  večer – 
fantastická večeře zapíjená nejlep-
šími pivy, víny či destiláty a hlavně 
možnost „poklábosit“ se všemi 
kamarády, které nemáme možnost 
vídat každý den.

Pochopitelně, že Pacesetter 
není jen o  odpočinku, ale také 
o práci. Proto nás následující den 
čekal pracovní mítink, na kterém 
si můžeme vyměňovat své názory 
a  zkušenosti. Každý z  nás dostal 
prostor ke krátké prezentaci, a tak 
jsme si znovu připomněli, jak 
správně nabízet spolupráci - ale 
hlavně, jak přivést nováčka k jeho 
prvním prodejům, jak správně 
pracovat s  termínovým listem 
a jak na něm najít další prodej, jak 
nutné je mít ve svém týmu silné 
osobnosti a  jak je vést a  motivo-
vat, jak se vyhýbat náhodám a jak 
pracovat systémově. Znovu jsme si 
uvědomili, že bez vnitřní motiva-
ce a  každodenní 100% práce ne-
můžeme očekávat nadprůměrné 
výsledky. Oživili jsme si část dema 
a připomněli si výjimečnost Rain-
bow. A opět jsme se bavili o příle-
žitosti, kterou náš obchod nabízí, 
o  postojích a  sebedisciplíně. Po-
kud se chcete dozvědět více – po-
jeďte s námi na další Pacesetter!!!

Poslední den jsme si opět užili 
pohostinnosti Svaté Kateřiny a po-
tom už nás čekal galavečer – opět 
perfektní hostina a  po ní skvělá 
zábava, o  kterou se starala skupi-
na Timbre music. Posíleni lymfa-
tickými a  jinými masážemi jsme 
se protančili až do pozdních noč-
ních hodin a kdyby tam byl s námi 
M. Kocáb, snad by zazpíval: „ten 
chlapík tancuje šíleně, kousla ho 
snad tarantule, nebo co?“. Prostě 
nářez.

Ráno po snídani jsme se lou-
čili s kamarády a řekli si společně 
AHOJ V HARRACHOVĚ !!!!!

Udělejte sobě i  nám radost 
a POJEĎTE S NÁMI.

Ahoj Špeťák

Svatá Kateřina 327
394 64 Počátky

22. – 26. srpna 2012
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kvalifikační období:

1. listopadu 2012 – 31. ledna 2013

FORD FIESTA CELEBRATION
podmínky motivace:

cena pro výherce třístupňového slosování:

nováčkem se rozumí člověk, který se v kvalifikačním období motivace zúčastnil Dne otevřených dveří,
absolvoval školení Rainbow a předvedl své první demo

odznak Recruiting Star uděluje společnost Rexair LLC za minimálně 3 nováčky během jednoho kalendářního měsíce

•  1 LOS za každého nováčka v kvalifikačním období

•  hvězda Recruiting Star DVOJNÁSOBÍ počet všech získaných losů v daném měsíci

•  za 1. osobní prodej nováčka z období motivace DALŠÍ LOS

K účasti ve třístupňovém slosování je třeba získat minimálně tři losy během kvalifikačního období a obchodní zástupce musí být stále aktivní v Rainbow obchodě. V této motivaci není 
možná záměna ceny za hotovostní výhru. Pořadatelé si vyhrazují právo kdykoli bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat motivaci, změnit její pravidla či nahradit výhry výhrami 

obdobné hodnoty. Pořadatelé mají výhradní právo vysvětlit pravidla této motivace a určit práva všech jejích účastníků. Rozhodnutí pořadatelů jsou konečná. 

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

RECRUITING
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RECRUITINGcup
■ klimatizace
■ palubní počítač
■ centrální zamykání s dálkovým ovládáním
■ světla denního svícení
■ elektricky ovládaná přední okna a zrcátka
■ kožený volant nastavitelný ve čtyřech směrech
■ sedadlo řidiče s nastavitelnou výškou
■ přední mlhová světla s chromovaným rámečkem
■ rádio s CD přehrávačem/ MP3, 6 reproduktorů 
■ dálkové ovládání na volantu, vstupy USB a AUX
■ bezzátkový systém doplňování paliva
■ každý den prodává dvě Rainbow

průběžné výsledky k 30. listopadu 2012:
(nárůst počtu losů během měsíce prosince  bohužel nemůžeme vzhledem k uzávěrce tohoto čísla zveřejnit)

FORD FIESTA 1.25 Duratec 44 kW
edice CELEBRATION

Column1 Column2 Column3 Column4Column5Column6 Column7 Column8

Volšický	  David SSD	  Ing.	  Žižkovi	  -‐	  Praha 4 2 6 12
Chalupský	  Karel SSD	  Ing.	  Žižkovi	  -‐	  Tábor 4 4 8
Bejblík	  František SSD	  Ing.	  Žižkovi	  -‐	  Tábor 3 3 6
Hach	  Martin SSD	  Ing.	  Žižkovi	  -‐	  Tábor 2 2 4
Devera	  Petr SSD	  Ing.	  Žižkovi	  -‐	  Tábor 1 1 2
Horáček	  Michal SSD	  Ing.	  Žižkovi	  -‐	  Tábor 1 1 2
Krupa	  Jindřich SSD	  Ing.	  Žižkovi	  -‐	  Tábor 2 2
Tůmová	  Jaroslava SSD	  Ing.	  Žižkovi	  -‐	  Tábor 2 2
Borovka	  Petr SSD	  Ing.	  Žižkovi	  -‐	  Tábor 1 1
Dziásek	  Jaroslav SD	  M.	  &	  V.	  Bečvářovi 1 1
Exnerová	  Mirka SSD	  Ing.	  Žižkovi	  -‐	  Praha 1 1
Habich	  Milan	  ml. SSD	  Ing.	  Žižkovi	  -‐	  Tábor 1 1
Holmeister	  Bohumír SSD	  Ing.	  Žižkovi	  -‐	  Praha 1 1
Hrabovčínová	  Miroslava SD	  M.	  &	  V.	  Bečvářovi 1 1
Kadleček	  Petr AD	  E.	  &	  J.	  Němcovi 1 1
Kostacká	  Markéta SD	  M.	  &	  V.	  Bečvářovi 1 1
Kramule	  Vladimír SD	  M.	  &	  V.	  Bečvářovi 1 1
Machovský	  Jiří RGD	  Z.	  Říčař	  &	  J.	  Říčař 1 1
Podlahová	  Vlasta SSD	  Ing.	  Žižkovi	  -‐	  Tábor 1 1
Pražan	  Lukáš SSD	  Ing.	  Žižkovi	  -‐	  Tábor 1 1
Rolník	  Josef SSD	  Ing.	  Žižkovi	  -‐	  Tábor 1 1
Šaffer	  Jiří SD	  M.	  &	  V.	  Bečvářovi 1 1
Urbánková	  Eva SD	  M.	  &	  V.	  Bečvářovi 1 1
Ziopulos	  Georgis SSD	  Ing.	  Žižkovi	  -‐	  Tábor 1 1
Žofka	  Dalibor SSD	  Ing.	  Žižkovi	  -‐	  Praha 1 1

Column1 Column2 Column3 Column4Column5Column6 Column7 Column8

Volšický	  David SSD	  Ing.	  Žižkovi	  -‐	  Praha 4 2 6 12
Chalupský	  Karel SSD	  Ing.	  Žižkovi	  -‐	  Tábor 4 4 8
Bejblík	  František SSD	  Ing.	  Žižkovi	  -‐	  Tábor 3 3 6
Hach	  Martin SSD	  Ing.	  Žižkovi	  -‐	  Tábor 2 2 4
Devera	  Petr SSD	  Ing.	  Žižkovi	  -‐	  Tábor 1 1 2
Horáček	  Michal SSD	  Ing.	  Žižkovi	  -‐	  Tábor 1 1 2
Krupa	  Jindřich SSD	  Ing.	  Žižkovi	  -‐	  Tábor 2 2
Tůmová	  Jaroslava SSD	  Ing.	  Žižkovi	  -‐	  Tábor 2 2
Borovka	  Petr SSD	  Ing.	  Žižkovi	  -‐	  Tábor 1 1
Dziásek	  Jaroslav SD	  M.	  &	  V.	  Bečvářovi 1 1
Exnerová	  Mirka SSD	  Ing.	  Žižkovi	  -‐	  Praha 1 1
Habich	  Milan	  ml. SSD	  Ing.	  Žižkovi	  -‐	  Tábor 1 1
Holmeister	  Bohumír SSD	  Ing.	  Žižkovi	  -‐	  Praha 1 1
Hrabovčínová	  Miroslava SD	  M.	  &	  V.	  Bečvářovi 1 1
Kadleček	  Petr AD	  E.	  &	  J.	  Němcovi 1 1
Kostacká	  Markéta SD	  M.	  &	  V.	  Bečvářovi 1 1
Kramule	  Vladimír SD	  M.	  &	  V.	  Bečvářovi 1 1
Machovský	  Jiří RGD	  Z.	  Říčař	  &	  J.	  Říčař 1 1
Podlahová	  Vlasta SSD	  Ing.	  Žižkovi	  -‐	  Tábor 1 1
Pražan	  Lukáš SSD	  Ing.	  Žižkovi	  -‐	  Tábor 1 1
Rolník	  Josef SSD	  Ing.	  Žižkovi	  -‐	  Tábor 1 1
Šaffer	  Jiří SD	  M.	  &	  V.	  Bečvářovi 1 1
Urbánková	  Eva SD	  M.	  &	  V.	  Bečvářovi 1 1
Ziopulos	  Georgis SSD	  Ing.	  Žižkovi	  -‐	  Tábor 1 1
Žofka	  Dalibor SSD	  Ing.	  Žižkovi	  -‐	  Praha 1 1
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losů za

nováčky
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počet
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CELKEM



Jedná se o  pětidenní pobyt v  luxusních hotelech atraktivních lokalit - doposud nejvíce 
v  České republice a  na Slovensku, ale i  na Bahamských ostrovech. Všichni kvalifikova-
ní účastníci se dvakrát do roka stávají hosty těchto resortů. Je pro ně připraven zajímavý 
program s  nejrůznějším poznáváním a  lákavým dobrodružstvím. Mají jedinečnou mož-
nost 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 pro-
gramu 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.

Program Pacesetters

Speciální motivace QuotaBusters

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

Harrachov
OREA Vital Hotel

Sklář ****
20. - 24. února 2013

www.pacesetters.cz

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

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!!!

BLAHOPŘEJEME AD ELIŠCE & ROSTISLAVOVI
ČECHOVÝM, KTEŘÍ JIŽ V DOBĚ UZÁVĚRKY
TOHOTO VYDÁNÍ SPLNILI KVÓTU PRO
ÚČAST NA TOMTO PACESETTER
MÍTINKU V HARRACHOVĚ! DALŠÍ POTENCIÁLNÍ KVALIFIKOVANÍ:

EM Martin Hach, EM Diana Sikorová & Břetislav Ťujík, 
JM Dana & Miroslav Špeťkovi, JM Miroslava & Petr Vosýnkovi,
TL Mgr. Zdeňka Havlová, GL Jana Gáboríková & Jan Novák,
GL Tanya Šťástková, GL Miloš Procházka, TL Kamila & Tomáš Tůmovi

tentokrát Vás čeká...

Starobylá sklárna
se soukromým

pivovarem
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EM Martin Hach, EM Diana Sikorová & Břetislav Ťujík, 
JM Dana & Miroslav Špeťkovi, JM Miroslava & Petr Vosýnkovi,
TL Mgr. Zdeňka Havlová, GL Jana Gáboríková & Jan Novák,
GL Tanya Šťástková, GL Miloš Procházka, TL Kamila & Tomáš Tůmovi

Las Vegas 22. – 25. dubna 2013

Alexandra & Tomas Abrahamova & Krizek 2 2
Frantisek Bejblik 6 5 11
Jiri & Marie Bendlovi 2 1 3
Jaroslav Beranek 1 4 5
Marketa Bialoncikova 1 1 2
Tomas Bilek 2 2
Olga & Olexandr Bilun 4 3 7
Stepanka Borkova 2 2
Petr Borovka 2 1 3
Eliska & Rostislav Cechovi 4 5 2 11
Ludek Cerny 4 1 5
Karel Chalupsky 2 5 3 10
Martin Chejlava 4 4
Martin Cupr 2 2
Adela Czedronova 1 1 2
Petr Devera 1 5 1 7
Marcela Divisova 1 2 1 4
Libuse Doubkova 1 1
Josef Douda 2 2
Tomas Dvorak 5 5
Jaroslav Dziasek 3 1 4
Libuse & Miroslav Endtovi 2 2
Miroslava Exnerova 1 1
Eva & Bohuslava Fojtovy 3 3
Jana Gaborikova 3 6 2 11
Monika Gahurova 4 4
Pavel Gottlieb 2 3 5
Jaroslava Guckova 2 2
Milan Jr. Habich 2 1 3
Martin Hach 3 3
Hana Havlanova 1 1
Zdenka Havlova 2 2
Pavel Hlavicka 2 2 4
Bohumir Holmeister 1 1
Michal Horacek 1 2 4 7
Lubos Horak 3 3
Martin Hosek 1 4 5
Katerina Hoszova 1 1
Miroslava Hrabovcinova 3 2 5
Jan Hrncir 1 6 3 10
Michaela Jirincova 1 1
Blanka & Jiri Jirsakovi 1 1
Petr Kadlecek 1 1
Ondrej Kallasch 2 2
Jiri Klima 2 2
Marketa Kostacka 4 1 5
Marie Kovarova 1 1
Vladimir Kramule 1 3 1 5
Ludmila Kratochvilova 4 4
Jindrich Krupa 2 2 4
Petr Kucera 1 3 4
Petr Kuzma 1 3 4
Jiri Liner 2 2
Miroslav Linka 1 1
Katerina Lukavska 1 1
Vladimir Macek 4 4
Jiri Machovsky 3 1 4
Alena & Miroslav Mackovi 1 4 5
Michal Majer 2 3 1 6
Jan Malinsky 3 3
Jiri Marek 2 2
Pavel Mares 3 3
Hana Masova 1 1
Jaroslava Merhautova 4 4
Ales Mikulejsky 2 3 5
Milan Mikulejsky 3 3
Jan Miltner 3 3
Jiri Mladonicky 2 2
Milena Muzikantova 1 1
Jiri Mykisek 1 1
Milan Nedoma 1 5 6
Dagmar Nemcova 1 1
Tomas Niec 2 2
Jan Novak 2 4 6
Eva & Zdenek Novakovi 2 2
Jaroslava Novotna 2 2
Hana & Libor Nygrynovi 1 3 4
Tomas Olesnanik 1 1
Jarmila Orsagova 1 1
Miroslav Petr 1 1
Miluse Petrikova 1 1
Miroslav Pfleger 1 1
Jiri Pleskac 1 5 6
Vlasta Podlahova 2 1 3
Boris & Mariya Podolyakovi 1 1
Lukas Prazan 1 3 4
Josef Rolnik 4 1 5
Irena Ruzickova 4 4
Jiri Saffer 1 6 3 10
Petra Schwarzova 3 1 4
Libor Seba 2 4 6
Daniela & Martin Senkyrovi 2 2
Jitka & Karel Sichovi 1 4 5
Miroslav Sindelar 2 2
Jana Siskova 3 5 1 9
Roland Sitt 2 2
Jana Skodova 2 2
Zdenek Smejkal 5 1 6
Ladislav Spacek 4 4
Dana & Miroslav Spetkovi 2 2
Miloslav Sramek 4 4
Milan Stanek 1 1
Tanya Stastkova 1 1
Vilem Stech 2 5 7
Tomas Stejskal 2 4 1 7
Vladena Stepinova 3 3
Tereza Sternbergova 3 3
Natalya Stotova 4 4
Libuse Strankova 4 4
Ladislav & Jana Tichy & Kosikova 3 1 4
Jiri Trejbal 1 1
Tomas Trepka 4 4
Marie Truncova 1 1
Jaroslava Tumova 3 3 6
Tomas Tumovec 1 1 2
Kamila & Tomas Tumovi 3 4 1 8
Eva Urbankova 1 1
Miroslav Vales 4 4
Ivana Valtova 3 3
Stanislav Vanourny 1 1
Ladislav Vegner 2 4 6
David Volsicky 1 4 3 8
Miroslava & Petr Vosynkovi 1 4 5
Jiri Winkelbauer 2 2
Iveta Zahradkova 4 4
Jiri & Ilona Zavrelovi 2 3 5
Jiri Zetek 3 3
Georgis Ziopulos 3 1 4
Dalibor Zofka 3 1 4

EM Martin Hach 7
SM Hana & Libor Nygrynovi 4
EM Libuse & Miroslav Endtovi 4
EM Diana & Bretislav Sikorova & Tujik 4
JM Dana & Miroslav Spetkovi 3
JM Jana Siskova 2
JM Miroslava & Petr Vosynkovi 2
CD Eliska & Rostislav Cechovi 2
TL Zdenka Havlova 1
GL Tanya Stastkova 1
GL Jana & Jan Gaborikova & Novak 1
JM Tomas Dvorak 1
GL Milos Prochazka 1
GL Kamila & Tomas Tumovi 1 AD Eva & Jindřich Němcovi 1

Alexandra & Tomas Abrahamova & Krizek 2 2
Frantisek Bejblik 6 5 11
Jiri & Marie Bendlovi 2 1 3
Jaroslav Beranek 1 4 5
Marketa Bialoncikova 1 1 2
Tomas Bilek 2 2
Olga & Olexandr Bilun 4 3 7
Stepanka Borkova 2 2
Petr Borovka 2 1 3
Eliska & Rostislav Cechovi 4 5 2 11
Ludek Cerny 4 1 5
Karel Chalupsky 2 5 3 10
Martin Chejlava 4 4
Martin Cupr 2 2
Adela Czedronova 1 1 2
Petr Devera 1 5 1 7
Marcela Divisova 1 2 1 4
Libuse Doubkova 1 1
Josef Douda 2 2
Tomas Dvorak 5 5
Jaroslav Dziasek 3 1 4
Libuse & Miroslav Endtovi 2 2
Miroslava Exnerova 1 1
Eva & Bohuslava Fojtovy 3 3
Jana Gaborikova 3 6 2 11
Monika Gahurova 4 4
Pavel Gottlieb 2 3 5
Jaroslava Guckova 2 2
Milan Jr. Habich 2 1 3
Martin Hach 3 3
Hana Havlanova 1 1
Zdenka Havlova 2 2
Pavel Hlavicka 2 2 4
Bohumir Holmeister 1 1
Michal Horacek 1 2 4 7
Lubos Horak 3 3
Martin Hosek 1 4 5
Katerina Hoszova 1 1
Miroslava Hrabovcinova 3 2 5
Jan Hrncir 1 6 3 10
Michaela Jirincova 1 1
Blanka & Jiri Jirsakovi 1 1
Petr Kadlecek 1 1
Ondrej Kallasch 2 2
Jiri Klima 2 2
Marketa Kostacka 4 1 5
Marie Kovarova 1 1
Vladimir Kramule 1 3 1 5
Ludmila Kratochvilova 4 4
Jindrich Krupa 2 2 4
Petr Kucera 1 3 4
Petr Kuzma 1 3 4
Jiri Liner 2 2
Miroslav Linka 1 1
Katerina Lukavska 1 1
Vladimir Macek 4 4
Jiri Machovsky 3 1 4
Alena & Miroslav Mackovi 1 4 5
Michal Majer 2 3 1 6
Jan Malinsky 3 3
Jiri Marek 2 2
Pavel Mares 3 3
Hana Masova 1 1
Jaroslava Merhautova 4 4
Ales Mikulejsky 2 3 5
Milan Mikulejsky 3 3
Jan Miltner 3 3
Jiri Mladonicky 2 2
Milena Muzikantova 1 1
Jiri Mykisek 1 1
Milan Nedoma 1 5 6
Dagmar Nemcova 1 1
Tomas Niec 2 2
Jan Novak 2 4 6
Eva & Zdenek Novakovi 2 2
Jaroslava Novotna 2 2
Hana & Libor Nygrynovi 1 3 4
Tomas Olesnanik 1 1
Jarmila Orsagova 1 1
Miroslav Petr 1 1
Miluse Petrikova 1 1
Miroslav Pfleger 1 1
Jiri Pleskac 1 5 6
Vlasta Podlahova 2 1 3
Boris & Mariya Podolyakovi 1 1
Lukas Prazan 1 3 4
Josef Rolnik 4 1 5
Irena Ruzickova 4 4
Jiri Saffer 1 6 3 10
Petra Schwarzova 3 1 4
Libor Seba 2 4 6
Daniela & Martin Senkyrovi 2 2
Jitka & Karel Sichovi 1 4 5
Miroslav Sindelar 2 2
Jana Siskova 3 5 1 9
Roland Sitt 2 2
Jana Skodova 2 2
Zdenek Smejkal 5 1 6
Ladislav Spacek 4 4
Dana & Miroslav Spetkovi 2 2
Miloslav Sramek 4 4
Milan Stanek 1 1
Tanya Stastkova 1 1
Vilem Stech 2 5 7
Tomas Stejskal 2 4 1 7
Vladena Stepinova 3 3
Tereza Sternbergova 3 3
Natalya Stotova 4 4
Libuse Strankova 4 4
Ladislav & Jana Tichy & Kosikova 3 1 4
Jiri Trejbal 1 1
Tomas Trepka 4 4
Marie Truncova 1 1
Jaroslava Tumova 3 3 6
Tomas Tumovec 1 1 2
Kamila & Tomas Tumovi 3 4 1 8
Eva Urbankova 1 1
Miroslav Vales 4 4
Ivana Valtova 3 3
Stanislav Vanourny 1 1
Ladislav Vegner 2 4 6
David Volsicky 1 4 3 8
Miroslava & Petr Vosynkovi 1 4 5
Jiri Winkelbauer 2 2
Iveta Zahradkova 4 4
Jiri & Ilona Zavrelovi 2 3 5
Jiri Zetek 3 3
Georgis Ziopulos 3 1 4
Dalibor Zofka 3 1 4

zúčastněte SE...

60 VOLNÝCH RAINBOWvíce než

stejně jako v Dubaji,
v Las Vegas opět rozdáme

ČÍM VÍCE LOSŮ 

ZÍSKÁTE...

... tím větší máte šanci
vyhrát jedno nebo více

volných Rainbow v Las Vegas.
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PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY MOTIVACE k 30. 11. 2012
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kategorie OBCHODNÍ ZÁSTUPCI

kategorie KLÍČOVÉ OSOBY

kategorie DISTRIBUTOŘI
SPECIÁLNÍ BONUS
od října 2012 do března 2013 získají
všichni Celosvětoví prodejní šampióni
automaticky volné Rainbow.Pamatujte, aby mohl výherce získat volné Rainbow, musí se mítinku v Las Vegas účastnit.

Do této motivace se počítají pouze první prodeje Rainbow.
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RGDvečeře
speciální

SOHO restaurant & garden, Cognac Club 
5. listopadu 2012

RGD večeře, která se konala na počest těch 
nejlepších v říjnu, v  měsíci rekordů, posunula 
hranici exklusivity do nebeských výšin. Společně 
jsme se sešli v krásných prostorách restaurantu 
Soho. Během uvítacího drinku na nás čekalo 
první překvapení. Do dveří vstoupil nejlepší mo-
tivační řečník a nejprodávanější autor Ivo Toman 
společně se svou manželkou. Než jsme se stačili 
vzpamatovat z tohoto šoku, objevil se mezi námi 
druhý nejbohatší Čech, majitel 300 firem, pan 
Andrej Babiš. Většina z nás nemohla uvěřit svým 
očím. Všichni jsme se usadili u  jednoho stolu 
a nechali rozmazlovat svá ústa výjimečnými po-
krmy. Po vynikající večeři jsme se přesunuli do 
jedinečného cognac klubu. Před degustací leti-
tých cognaců se s námi pan Babiš podělil o své 
myšlenky, ze kterých čišela velkolepost a  záro-
veň skromnost, jednoduchost a  ve stejné chví-
li brilantní plánování. Poté už všichni plnými 
doušky ochutnávali to nejlepší, co nabízí region 
Champagne a vášnivě diskutovali o myšlenkách 
našich hostů i o svých plánech do budoucna. Byl 
to večer jako z pohádky, který nám připomněl, 
že s Rainbow je možné úplně všechno. Těšíme se 
na příští setkání.

Jan Říčař



www.rainbowaktuality.cz 31



1. Eliška & Rostislav Čechovi CD E. & R. Čechovi 23 prodejů

2. Jana Gáboríková SD M. & V. Bečvářovi 22 prodejů

3. Kamila & Tomáš Tůmovi SSD Ing. Žižkovi - Praha 20 prodejů

4. – 5. Vilém Štech AD Nevím & Urbanová 16 prodejů

4. – 5. Michal Majer SSD Ing. Žižkovi - Praha 16 prodejů

1. EM Martin Hach Tábor 8 000 b.

2. SM Hana & Libor Nygrýnovi Tábor 7 000 b.

3. EM D. Sikorová & B. Ťujík Praha 6 500 b.

4. JM Dana & Miroslav Špeťkovi Praha 6 200 b.

5. JM Jana Šišková Ústí nad Labem 4 300 b.

1. – 2. Eva & Jindřich Němcovi Karlovy Vary 7 600 b.

1. – 2. Ing. Aleš & Vladislav Medlínovi Hradec Králové 7 600 b.

3. Petr & Pavel Vavrošovi Ostrava 6 400 b.

4. – 5. Anna & Vasyl Lypchakovi Roudnice n. L. 6 200 b.

4. – 5. R. Nevím & L. M. Urbanová Poděbrady 6 200 b.

1. Eliška & Rostislav Čechovi Příbram 8 000 b.

2. David Volšický & Hana Vaváčková České Budějovice 7 200 b.

3. Martin Hošek Česká Lípa 7 000 b.

1. Ing. Iveta & Ing. Jiří Žižkovi Praha, Tábor 8 000 b.

1. Margita & Václav Bečvářovi Ústí nad Labem 8 000 b.

1. GL Mgr. Luděk Černý Praha 6 400 b.

2. GL Kamila & Tomáš Tůmovi Praha 5 200 b.

3. TL Mgr. Zdeňka Havlová Praha 3 700 b.

4. GL Jana Gáboríková & Jan Novák Ústí nad Labem 3 400 b.

5. GL Tanya Šťástková Praha 3 300 b.

Super Satellite Distributor 2013

ROČNÍ HODNOCENÍ TOP 2013
průběžné výsledky říjen 2012 – listopad 2012

Leader Champion 2013
Satellite Distributor 2013

Area Distributor Champion 2013

Candidate Distributor Champion 2013

Sales Champion 2013

Manager Champion 2013

kategorie SALES CHAMPION 2013

kategorie
LEADER CHAMPION 2013, MANAGER CHAMPION 2013, AREA DISTRIBUTOR CHAMPION 2013

Nejlepší obchodní zástupce, neboli obchodní zástupce s největším počtem osobních prodejů Rainbow 
v období říjen 2012 - září 2013 získá pánský nebo dámský zlatý prsten.
Při opakovaném vítězství má obchodní zástupce možnost výběru libovolného šperku ve stejné hodnotě, jako je prsten CHAMPIONS.

Vítězem se rozumí nejlepší LEADER/ MANAGER/ AD, který se na základě bodového hodnocení v období říjen 2012 
až září 2013 umístí na 1. místě ve své kategorii. 

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

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

Vítěz kategorie Leader získá zlatý náramek v hodnotě 60 000 Kč.
Vítězové v kategoriích Manager a AD získají zlatý náramek v hodnotě 100 000 Kč.

PŘÍLEŽITOST
bez hranic...
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13 Speciální motivace pro českou Rainbow organizaci

na období od 1. října 2012 do 30. září 2013

ilustrační foto náramku kategorií MANAGER a AD

ilustrační foto náramku kategorie LEADER
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RGD Zdeněk Říčař & Jan Říčař
Praha, Kladno, Brno, Liberec, Ostrava

Doslova infarktové 
losování přineslo 

zájezd do Las Vegas 
také Miroslavu 

Petrovi ze servisu 
pražské kanceláře.

RGD Zdeněk a Jan 
Říčařovi s Petrem 
Rychlým blahopřejí 
Milanu Brňáčkovi
k zisku zájezdu do 
Las Vegas!

Odznak za první osobní prodej převzala z rukou Jiřího 
Machovského Ivana Valtová z Kladna. Odznak za první prodej získal také Jakub Skala.

V rámci „Applemanie“ převzalo na mítinku
6 výherců své odměny.

Irena Růžičková z liberecké kanceláře převzala odznak 
za 34 prodejů po roce působení u Rainbow.

Na jednom ze společných mítinků centrály byla před-
stavena také motivace o Ford Fiesta.

Na naše otázky nám odpovídal a vraždu na mítinku
předvedl SD Václav Bečvář.

300 osobních prodejů v kariéře – odznaky za pokoření této mety získali v Hiltonu 
Olga a Saša Bilun i Miroslav Petr.

Jako vždy dobrá nálada v Hiltonu – Jitka Nečesaná, Jana Míčková,
Veronika Maňásková, Jana Huvarová a Dana Petrová

Karel Schebesta, TS Miroslava Petra,
přebírá odznak za první prodej

ve své obnovené kariéře.

Poznatky ze svých úspěchů nám na mítinku 
předali Kamila a Tomáš Tůmovi.
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SSD Ing. Iveta & Ing. Jiří Žižkovi
Praha, Brno, České Budějovice

Na vánoční aukci bude spousta dárků, 
napětí a srandy. Už se moc těšíme.

Na mítinku se s námi ti nejúspěšnější rádi podělí o své zkušenosti
jak prodávat 10 a víc Rainbow měsíčně. První sobota v měsíci vždy přináší plno odměn.

Výhru v tombole si užívají Líba Endtová
a Květa Feichtingerová z telemarketingu.

Volné Rainbow a měsíční bonusy pro Managery jsou nejvyšší finanční odměnou.Nováčci s prvním prodejem. Gratulujeme k úspěšnému startu.

Křišťálový Rainboušek jako odměna pro
republikové TOPy Luďka Černého

a Martina Hacha. TOP v měsíci hrají na kole štěstí...
... a deset tisíc korun vyhráli 

manželé Zavřelovi.

Titul nejlepší organizace na světě 
v měsících září a říjnu je potřeba 
řádně oslavit...

Pro naše nejmenší jsme uspořádali Mikulášskou nadílku a krásnou 
pohádku. DĚKUJEME našim nejbližším za podporu!
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Mikulášská schůzka v táborské kanceláři.

Výherci víkendové motivace pro Part Time – manželé Bendlovi a Jana Judová.... a neunikl ani Jindra Krupa.

Básničky o demu z dema museli vyprávět i Jan Miltner
a Natálka Štotová...

Jiří Liner s manželkou si užíváji ples. Táboráci pokračovali po plese ještě v baru.

Oslava prvního prodeje Jiřího a Marie Bendlových a Jany Judové. Svá první Rainbow prodali i Martin Chejlava a Pavel Jirán.

Básnička v podání Petra Devery
pro čerta Libora Nygrýna a Mikuláše Marka Vrtišku.

SSD Ing. Iveta & Ing. Jiří Žižkovi
Tábor, Jihlava
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AD Eva & Jindřich Němcovi
Karlovy Vary

Na mítinku u Žižků.

Jindra s Petrem a jejich úlovky.
Petr Elichar už má také AUDI.

Nechvátalovi na tréninku.

Eva a Jindra - ocenění v Hiltonu. Eva pomáhá s PéPéčky.

Markéta se chlubí tím
nejcennějším - demy.

AD Jana & Jiří Vaněčkovi
Plzeň střed

Milan Nedoma předává na párty pro zákazníky přídavné 
zařízení za doporučený prodej.

Jirka Mladonický a další spokojený 
zákazník.

Milan Nedoma (nejvyšší uprostřed) získal výbornou 10kilovou kýtu.

S Rainbow baví uklízení i děti!

Naše párty pro zákazníky.
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Ondra s partnerkou si Galapárty 
v Hiltonu velice užívali.

K odznaku i zasloužené
šampaňské pro Romana Kosinu!

Tomáš Bečvář prodal v říjnu 11 Rainbow...

Mladoboleslavský tým!!!

První Rainbow v kariéře prodal
i Ondřej Kučera.

Welcome  drink...

Roman Kosina získal odznak
za 1. osobní prodej.

... a obdržel ocenění High Personal Sales
od společnosti Rexair.

AD Petra & Tomáš Bečvářovi
Mladá Boleslav

AD Ing. Aleš & Vladislav Medlínovi
Hradec Králové

Naše kancelář obhájila prvenství mezi AD pobočkami za rok 2012.
Hradečáci, děkujeme a blahopřejeme!

Jirka Marek na Rainbow plese rád zapózoval
s Vláďou a Alešem Medlínovými.Vláďa Medlín ví, co je důležité.

Ze srdce pěje ódy na srdce Rainbow – separátor J.

Lídě Kratochvílové a Jáře Novotné 
se vyplatilo máknout - vyhrály samé 

dobroty, super práce!

Kde máte příležitost se setkat s těmi nejúspěšnějšími? No přece u Rainbow!

Lída Kratochvílová vyhrála
v motivaci za osobní prodeje 
zájezd na Celosvětový mítink 

Rainbow do Las Vegas.
Moc gratulujeme!!!
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AD Petr & Pavel Vavrošovi
Ostrava

Jana Nelhüblová si ze svého prvního 
Rainbow Galapárty odváží krásnou televizi.
Blahopřeje jí RGD Jan Říčař.

Párty pro zákazníky = spousta jídla,
pití a nových informací.

Poprvé s námi přijel do Hiltonu
také Pavel Hlavička. Ještě jedna fotečka u vyhrané televize. Stačí jen říct pár lidem o naší příležitosti a jedem.

Na Galapárty v hotelu Hilton Prague se nám moc líbilo.

Míra Sladký předává své zákaznici RainMate.

Žaneta a Krysztof Kucharských
a Petr Soukup v Hiltonu.

Karel Froněk se svými zákazníky.

Naše banda na gala v Hiltonu.
Nováčci Romana Koubová a Zdeněk Hrach

si z Galapárty odvezli vyhranou televizi! 

Na tréninku v Pří brami u Elišky a Rosti Čechových. Pepa Novotný a jeho zákazníci.

AD Miroslav Sladký & Josef Novotný
Plzeň - Lobzy
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AD Josef Suchý & Martina Urbánková
Nevřeň

A společné foto na závěr.

Odměna pro manžele Havlíkovi.

Těšíme se na nové Talent Scouty.

Úspěšní manželé Forstovi.Den otevřených dveří.

Samozřejmě super nálada...A také pro pana Durchana s paní Pálkovou.

AD Roman Nevím & Lucie Marie Urbanová
Poděbrady

Předání odznaku Vilému Štechovi
za 100 osobních prodejů.

Přebírání ocenění za 48 demo Full Time.

Naše kancelář se za rok 2012 umístila na 3. místě v hodnocení regionálních distributorů!

Společné foto se všemi, kteří přebírali odznaky
za více jak 100 osobních prodejů v Rainbow kariéře.

Top Money za měsíc říjen – Vilém Štech.
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SD Margita & Václav Bečvářovi
Ústí nad Labem, Česká Lípa, Svitavy

Vladimír Kramule si přivedl na ples již 
dva Talent Scouty, svého syna Jana  

Kramuleho a Marka Šmída.

... a další pondělní bonusy J.
Nováček Vladimír Kramule s manželkou 
- za první měsíc u Rainbow 6 prodejů J.

Výherci volných Rainbow v soutěži.

V říjnu navštívili naši kancelář ISC Frank Scott, RGD Jan Říčař
a SD Johny Constantino s manželkou Jamine.

JM Jana Šišková si Hilton užívala.Přijel nás navštívit i RGD Zdeněk Říčař
a v Rainbíkovi udělal těsto na omelety.

Do Ústí se nám přijela ukázat hlavní cena soutěže
Recruiting Cup – Ford Fiesta.

GL Libuše Stranková vyhrála ve víkendové 
soutěži AquaMate!

Nováčci Petr Pavliščák a Tomáš Olešnanik se 
svou první výhrou na svém prvním mítinku.

GL Jan Novák vyhrál hotovostní bonus
za týdenní splnění plánu demo.

Bonusy za propagační program a demo z dema
se rozdávají pravidelně každé pondělí.

Rainbow Galapárty 2012.
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AD Anna & Vasyl Lypchakovi
Roudnice nad Labem

Galapárty v hotelu Hilton a naše roudnická kancelář... že nám to sluší J.

Alena a Mirek Mackovi měli tu čest 
seznámit se s ISC Frankem Scottem. 

Jejich úsměvy hovoří za vše.

Mít na DreamDay 3 dema se vyplatí!
Své výhry si odnáší Milena Muzikantová

a manželé Mackovi.

Vladimír Krišák a jeho metrová výhra
v tombole na měsíčním mítinku.

Ladislav Špaček a jeho výhra v motivaci
od manželů Mackových.

I u nás chodil čert a něco malého nám přinesl J.

VYHODNOCENÍ MOTIVAČNÍ SOUTĚŽE
která probíhala od soboty 24. 11. do neděle 2. 12.. 2012

• 15 demo v soutěžním období
• za první prodej desky s klipem
• za druhý prodej demo desky
• za třetí prodej demo kufr

podmínky kvalifikace:

Níže uvedení obchodní zástupci splnili kvalifikační podmínku 15 demo a získali následující ceny:

nakopni svou

1
prodej

2
prodeje

3
prodeje

6
prodejů

páni: oblek, na míru
       upravený salónem
       SKOK MÓDA s.r.o.

dámy: poukaz na nákup
         oblečení STEILMANN
         v hodnotě 8000  Kč

Odvoz vysavačů...Vladimír Macek počítá, 
kolik jich bylo od něj J.

jméno	  a	  příjmení kancelář počet	  prodejů získaná	  cena

M.	  Divišová	  &	  P.	  Kuzma SSD	  Ing.	  Žižkovi	  –	  Praha 3 luxusní	  kožený	  kufr	  +	  kožené	  demo	  desky	  +	  kožené	  desky	  s	  klipem
Ludmila	  Kratochvílová AD	  Ing.	  A.	  &	  V.	  Medlínovi 3 luxusní	  kožený	  kufr	  +	  kožené	  demo	  desky	  +	  kožené	  desky	  s	  klipem
Jana	  Šišková SD	  M.	  &	  V.	  Bečvářovi 3 luxusní	  kožený	  kufr	  +	  kožené	  demo	  desky	  +	  kožené	  desky	  s	  klipem
Jan	  Novák SD	  M.	  &	  V.	  Bečvářovi 3 luxusní	  kožený	  kufr	  +	  kožené	  demo	  desky	  +	  kožené	  desky	  s	  klipem
Ladislav	  Vegner SSD	  Ing.	  Žižkovi	  –	  Praha 2 kožené	  demo	  desky	  +	  kožené	  desky	  s	  klipem
Petr	  Vosýnek SSD	  Ing.	  Žižkovi	  –	  Praha 2 kožené	  demo	  desky	  +	  kožené	  desky	  s	  klipem
Jaroslav	  Beránek SSD	  Ing.	  Žižkovi	  –	  Tábor 2 kožené	  demo	  desky	  +	  kožené	  desky	  s	  klipem
Tomáš	  Bílek SSD	  Ing.	  Žižkovi	  –	  Tábor 2 kožené	  demo	  desky	  +	  kožené	  desky	  s	  klipem
Miroslav	  Šindelář SSD	  Ing.	  Žižkovi	  –	  Tábor 2 kožené	  demo	  desky	  +	  kožené	  desky	  s	  klipem
Vladimír	  Kramule SD	  M.	  &	  V.	  Bečvářovi 2 kožené	  demo	  desky	  +	  kožené	  desky	  s	  klipem
Luděk	  Černý SSD	  Ing.	  Žižkovi	  –	  Praha 1 kožené	  desky	  s	  klipem
Karel	  Šícha SSD	  Ing.	  Žižkovi	  –	  Praha 1 kožené	  desky	  s	  klipem
Jan	  Habich	  ml. SSD	  Ing.	  Žižkovi	  –	  Tábor 1 kožené	  desky	  s	  klipem
Jan	  Hrnčíř SSD	  Ing.	  Žižkovi	  –	  Tábor 1 kožené	  desky	  s	  klipem
Jiří	  Šaffer SD	  M.	  &	  V.	  Bečvářovi 1 kožené	  desky	  s	  klipem
Vladimír	  Macek AD	  A.	  &	  V.	  Lypchakovi 1 kožené	  desky	  s	  klipem
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Říjen 2012
24 DEMO - Part Time

z kanceláře SD M. & V. Bečvářových: M. Kostacká, J. Dziásek,
M. Hrabovčinová, J. Merhautová
z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Praha: J. Škodová, M. Chejlava
z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Tábor: E. & B. Fojtovy

TS s 1. prodejem
z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Tábor: F. Pytlík, J. Čebiš, J. Škodová,
M. Kopecký, J. Douda, B. Adamcová, J. & P. Jiranovi, J. Krupa, B. & J. Jirsákovi
z kanceláře RGD Z. Říčaře & J. Říčaře: I. Valtová, Z. Žaloudková
z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Praha: O. Kallasch, L. Vegner
z kanceláře SD M. & V. Bečvářových: M. Hrabovčinová, K. Hoszová
z kanceláře AD E. & J. Němcových: J. Bořutová
z kanceláře AD Ing. A. & V. Medlínových: R. Hanuš
z kanceláře AD P. & P. Vavrošových: J. Orságová
z kanceláře AD P. & T. Bečvářových: R. Kosina

100+ osobních prodejů v kariéře
Miroslav Petr RGD Z. Říčař & J. Říčař 300 prodejů
Vilém Štech AD R. Nevím & L. M. Urbanová 100 prodejů

48 DEMO - Full Time
z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Tábor: J. Hrnčíř, L. Nygrýn, P. Devera,
F. Bejblík, Ing. T. Dvořák, K. Chalupský, E. & R. Čechovi
z kanceláře SD M. & V. Bečvářových: J. Gáboríková, J. Šišková, J. Šaffer,
Z. Šmejkal, P. Gottlieb
z kanceláře AD J. & J. Vaněčkových: Mgr. J. Pleskač, Ing. M. Nedoma
z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Praha: P. Schwarzová
z kanceláře AD R. Nevíma & L. M. Urbanové: V. Štech

Listopad 2012

100+ osobních prodejů v kariéře
Tomáš Stejskal SSD Ing. Žižkovi - Praha 100 prodejů

TS s 1. prodejem
z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Tábor: M. Šindelář, J. & P. Jiranovi, 
J. & M. Bendlovi, M. Chejlava, P. Borovka, M. Jiřincová, E. & J. Plánočkovy, 
D. & M. Šenkýřovi, J. Judová
z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Praha: P. Poustecký, L. Roubíček,
B. Holmeister, J. Zábranská
z kanceláře SD M. & V. Bečvářových: V. Kramule, P. Pavliščák

24 DEMO - Part Time
z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Tábor: D. & M. Šenkýřovi, J. Gucková,
P. Borovka
z kanceláře SD M. & V. Bečvářových: R. Šitt, M. Kostacká, M. Hrabovčinová
z kanceláře RGD Z. Říčaře & J. Říčaře: I. Valtová

48 DEMO - Full Time
z kanceláře SD M. & V. Bečvářových: V. Kramule, J. Gáboríková, J. Šaffer
z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Tábor: J. Hrnčíř, F. Bejblík

Srpen 2012
24 DEMO - Part Time

z kanceláře SD M. & V. Bečvářových: M. Kostacká, Z. Šmejkal, J. Merhautová

48 DEMO - Full Time
z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Praha: K. & T. Tůmovi, M. Divišová 
& P. Kuzma
z kanceláře SD M. & V. Bečvářových: J. Gáboríková & J. Novák, J. Šaffer
z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Tábor: K. Chalupský

TS s 1. prodejem
z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Praha: J. Jandová, L. Nádvorník,
E. & B. Fojtovy, A. Richter & A. Endtová, J. Šíma
z kanceláře RGD Z. Říčaře & J. Říčaře: K. Schebesta, O. Molnár,
A. Procházková
z kanceláře SD M. & V. Bečvářových: V. Moszová, M. Vagač
z kanceláře AD A. & V. Lypchakových: J. Minařík, J. Puková
z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Tábor: M. Havel
z kanceláře AD Ing. A. & V. Medlínových: H. Zemanová

100+ osobních prodejů v kariéře
M. Divišová & P. Kuzma SSD Ing. Žižkovi - Praha 500 prodejů
Michal Majer SSD Ing. Žižkovi - Praha 500 prodejů
Tomáš Tůmovec SSD Ing. Žižkovi - Praha 200 prodejů
Jan Miltner SSD Ing. Žižkovi - Tábor 100 prodejů

Září 2012
24 DEMO - Part Time

z kanceláře SD M. & V. Bečvářových: M. Kostacká, J. Merhautová, V. Moszová

100+ osobních prodejů v kariéře
Jan Hrnčíř SSD Ing. Žižkovi - Tábor 100 prodejů

TS s 1. prodejem
z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Tábor: K. Černá, J. Liner, A. Badalec,
V. Babinetchi, F. Kříž, L. Pražan
z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Praha: M. Vrba, N. Christov
z kanceláře RGD Z. Říčaře & J. Říčaře: J. Skala
z kanceláře SD M. & V. Bečvářových: H. Mášová
z kanceláře AD P. & P. Vavrošových: P. Hlavička
z kanceláře AD A. & V. Lypchakových: L. Špaček

48 DEMO - Full Time
z kanceláře SD M. & V. Bečvářových: J. Gáboríková & J. Novák, J. Šaffer,
Z. Šmejkal
z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Tábor: F. Bejblík, E. & R. Čechovi, J. Hrnčíř
z kanceláře AD R. Nevíma & L. M. Urbanové: V. Štech

Kamila & Tomáš Tůmovi 
SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi 
12 prodejů

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

E. & R. Čechovi 
CD E. & R. Čechovi
14 prodejů

Jindřich Němec 
AD E. & J. Němcovi
12 prodejů

Jitka & Karel Šíchovi 
SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi
3 RC

Kamila & Tomáš Tůmovi 
SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi 
12 prodejů

Jaroslava Tůmová 
SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi
3 RC

R. Stoyanova & M. Gancheva
SD Emil Vishnin 
2 039 demo

R. Stoyanova & M. Gancheva
SD Emil Vishnin 
1 916 demo

R. Stoyanova & M. Gancheva
SD Emil Vishnin 
1 601 demo
R. Stoyanova & M. Gancheva
SD Emil Vishnin 
1 533 demo

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

Jana Gáboríková 
SD M. & V. Bečvářovi
69 demo
Vladimír Kramule 
SD M. & V. Bečvářovi 
55 demo

Jan Hrnčíř 
SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi
3 RC
Karel Chalupský
SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi
4 RC

Sales Champs
prodejní šampióni

Recruiting Champs
rekrutinkoví šampióni

Demo Champs
demo šampióni

Marketing Champs
marketinkoví šampióni

srpen 2012 srpen 2012 srpen 2012srpen 2012

září 2012 září 2012 září 2012září 2012

říjen 2012 říjen 2012 říjen 2012říjen 2012

listopad 2012 listopad 2012 listopad 2012listopad 2012

REGIONÁLNÍ ŠAMPIÓNI REGIONU EVOLUTION

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

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

Momir Popovic
President of 

Worldwide Sales

Region EVOLUTION

SSD Ing. Iveta & Ing. Jiří Žižkovi
kancelář Praha – celkem 119 titulů

8/2012 – 130 RB      9/2012 – 108 RB      10/2012 – 116 RB      11/2012 – 101 RB

kancelář Tábor – celkem 15 titulů
10/2012 – 105 RB        11/2012 – 100 RB

100 Under One Roof

100 prodejů „pod jednou střechou“

září
12 prodejů

říjen - 3 RC
39. kvalifikace

říjen - 3 RC
6. kvalifikace

září – 3 RC
7. kvalifikace

říjen
61 demo

září - 49 demo

říjen - 51 demo

září - 48 demo

říjen - 50 demo

říjen
10 prodejů

říjen
11 prodejů

říjen
10 prodejů

září - 10 prodejů

říjen - 12 prodejů

listopad - 10 prodejů

Jindřich
Němec

Vasyl
Lypchak

J. SuchýL. M. Urbanová A. & A. Medlínovi

Josef
Suchý

Tomáš
Bečvář

Jindřich
Němec

Vasyl
Lypchak

Petr & Pavel
Vavrošovi

Anna & Aleš
Medlínovi

Recruiting
Stars

Club 48 demos
AD s 10 a více osobními 

prodeji v měsíci



www.rainbowaktuality.cz

Vážení přátelé,
dnes jste poznali přístroj RAINBOW 
jako skvělé řešení pro zdraví a úklid Vaší domácnosti.

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

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

Navštívím
kancelář

dne:

Obchodní zástupce:

Telefon ZÁKAZNÍKA:

Jméno a příjmení  ZÁKAZNÍKA:


POZVÁNKA NA „DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“

PACESETTER MÍTINK
SPOLEČNOSTI REXAIR LLC

Ritz-Carlton Dove Mountain 
Arizona, USA, 14. – 19. září 2012

Zářijový Pacesetter mítink společ-
nosti Rexair LLC se konal od 14. do 

19. září 2012 v Tusconu v americké Arizo-
ně. Mystické portály resortu Ritz–Carlton 
Dove Mountain, který hostil toto setkání 
nejlepších z  nejlepších Rainbow obchodu, 
nenechaly na pochybách nikoho, že se jedná 
o jeden z nejluxusnějších hotelů na světě.

Českou republiku zastupovali RGD 
Zdeněk Říčař s manželkou Danou, RGD Jan 
Říčař, SSD Ing. Iveta Žižková s dcerou Ve-
ronikou a  klíčová osoba EM Martin Hach 
s Alenou Novotnou.

Kromě tradiční relaxace, masáží a  vý-
tečného jídla čekalo na přítomné mnoho 
outdoorových aktivit. Závody motokár na 
profesionálním okruhu, tenisový turnaj, 
sportovní střelba, golf, čtyřkolky v poušti – 
to je jen stručný výčet, který v  kombinaci 
s obchodními mítinky a programem vyhod-
nocení vytvářel neopakovatelnou atmosfé-
ru, která tato setkání vždy provází.

Všichni si odvezli nezapomenutelné 
vzpomínky a těší se na další Pacesetter mí-
tink, který se koná společně s Celosvětovým 
mítinkem v dubnu 2013 v LAS VEGAS!



Jitka & Karel Šíchovi
3 RC

(4/06, 10/06, 1/07, 8/12)
SSD Ing. Žižkovi - Praha

Ilona & Jiří Zavřelovi
3 RC

(10/12)
SSD Ing. Žižkovi - Praha

Jan Hrnčíř
3 RC

(7/10, 1/12, 10/12)
SSD Ing. Žižkovi - Tábor

Jaroslava Tůmová
3 RC
(9/12)

SSD Ing. Žižkovi - Tábor

Karel Chalupský 
4 RC

(9/10, 10/10, 11/12)
SSD Ing. J. Žižkovi - Tábor

David Volšický 
4 RC

(2/12, 11/12)
CD D. Volšický & H. Vaváčková

Michal Horáček
3 RC

(8/10, 11/12)
SSD Ing. Žižkovi - Tábor

František Bejblík
3 RC

(8/96, 11/96, 1/97, 4/97, 12/97, 9/99, 9/02, 
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, 11/12)

SSD Ing. Žižkovi - Tábor

listopad 
2012

srpen 
2012

září 
2012

říjen 
2012

Kamila & Tomáš 
Tůmovi

(2/07, 3/07, 1/08, 3/08, 
10/10, 12/11, 6/12, 8/12)

SSD Ing. Žižkovi - Praha

Kamila & Tomáš Tůmovi
(2/07, 3/07, 1/08, 3/08, 10/10, 12/11, 

6/12, 8/12, 11/12)
SSD Ing. Žižkovi - Praha

Eliška & Rostislav
Čechovi

(7/09, 9/10, 3/11, 9/12)
CD E. & R. Čechovi

Eliška & Rostislav Čechovi
(7/09, 9/10, 3/11, 9/12, 10/12)

CD E. & R. Čechovi

Eliška & Rostislav Čechovi
(7/09, 9/10, 3/11, 9/12, 10/12, 11/12)

CD E. & R. Čechovi

Jana Gáboríková
(5/09, 11/11, 4/12, 5/12, 7/12, 10/12)

SD M. & V. Bečvářovi

srpen 2012
12 prodejů

říjen 2012 – 11 prodejů listopad 2012 – 12 prodejů

září 2012
14 prodejů

Top Sales

Recruiting Stars


