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Bob Klepl

„Můj život se dělí
na dvě etapy.
Před Rainbow
a s Rainbow.“

čtěte více na straně 6
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RGD Zdeněk Říčař & Jan Říčař společně se svými SSD a SD vyhlašují motivaci

od neděle 5. 5. do čtvrtka 20. 6. 2013

získejte rainbow ZDARMA
3x

kategorie
NOVÁČCI

los v osudí PRO každého nováčka s prvním samostatným demo

3x

kategorie
REKRUTEŘI

los v osudí ZA každého nováčka s prvním samostatným demo

Jste nováček? LOSUJTE V OBOU KATEGORIÍCH!

3+3v losování

VOLNÁ RAINBOW

Nováčkem s prvním samostatným demo se rozumí člověk, který v období motivace navštívil kancelář na Dni otevřených dveří, prošel školením
a předvedl své první samostatné demo. Losování proběhne na celostátním mítinku v hotelu Clarion 21. června 2013. V období losování musí
být obchodní zástupce stále aktivní v Rainbow obchodě, musí se losování účastnit a musí si přinést své získané losy, které vhodí do
osudí, jinak jeho výhra propadá. 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.
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SLOVO ŘEDITELE

Vítejte na stránkách nových Aktualit!
Stejně jako většina z vás jsem se
nového vydání nemohl dočkat. A to
hned z několika důvodů. Tím prvním je, že se Aktuality těší stále větší
popularitě – jak mezi našimi spolupracovníky, tak mezi zákazníky, což
vedlo k „vyprodání“ minulého čísla
závratnou rychlostí. Je to pro nás důkaz toho, že práce všech, kteří se na
vzniku tohoto časopisu podílejí, je
lepší a lepší a informace pro všechny
čtenáře zajímavější a užitečnější.
Druhým důvodem je připomenutí si zážitků uplynulých měsíců.
V Rainbow obchodě se toho každý den děje tolik, že se na mnoho
okamžiků zapomene. A právě Aktuality jsou takovým strojem času, který
vám vždy připomene, jak skvělé organizace jste součástí. Jedním z těch
nejintenzivnějších zážitků byl bezesporu mítink v Las Vegas, na kterém
česká skupina patřila mezi ty největší,
nejhlučnější, nejpozitivnější. Celému
světu každý den ukazovala, jaké to je,
když máte Rainbow v srdci. A to, co
děláte, děláte s láskou. Všem zúčast-

něným touto cestou ještě jednou děkuji za jejich nadšení a práci, která je
na tento mítink dostala. Společnost
Rexair pro nás připravila velice pestrý program plný informací, ale také
úžasných novinek. Byla představena
řada nových výrobků, díky kterým
bude Rainbow ještě všestrannějším
a užitečnějším partnerem pro každou domácnost. Výrobce přístrojů
Rainbow nám neustále dokazuje, že
to poslední, co od něj můžeme čekat,
je, že by usnul na vavřínech a bez
inovací a vývoje by si užíval pozici
jedničky na trhu v péči o domácnost.
To nás dostává ke třetímu bodu.
A tím je naše budoucnost. Na stránkách těchto Aktualit objevíte spoustu
nových motivací a programů, které
nás budou v následujících měsících
provázet. Na pololetním mítinku
nás čeká další porce úžasných překvapení, které náš obchod ještě více
podpoří. Při pohledu do budoucna je
velice dobré vědět, že za sebou máte
silného partnera. Ať už je to společnost Rexair nebo Rainbow Česká re-

publika. Vždy vám, našim spolupracovníkům či zákazníkům, budeme
tím nejsilnějším partnerem. Půjdeme s dobou a díky produktům a programům vám připravíme prostor,
abyste od tohoto obchodu získali to,
co si přejete. Pro některé to bude své
vlastní Rainbow, pro jiné přivýdělek
a pro další cesta, jak si vybudovat
vlastní skupinu nebo kancelář. Rainbow vždy nabízelo a nadále bude
nabízet tu nejlepší cestu pro ty, kteří
chtějí víc a jsou pro to ochotni něco
udělat. Lidé a produkt v Rainbow obchodě vám ukáží cestu a poskytnou
informace, jak po ní správně chodit.
Ale vydat se na ni už musíte sami.
Tak, jako jsem se těšil na toto vydání Aktualit, těším se i na následující
měsíce v tomto úžasném obchodě.
Závěrem mi dovolte pogratulovat
panu Vladimíru Kramulemu, nově
povýšenému Team Leaderovi, jednomu z těch, kteří už se na tu úžasnou
cestu vydali...
Přeji vám hodně úspěchů
Jan Říčař
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POSELSTVÍ CHAIRMANA, PREZIDENTA & CEO
SPOLEČNOSTI REXAIR LLC

Rainbow jaro je tady!
„Dubnové deštíky přináší květnové
kvítí“ je oblíbená fráze, na kterou lidé
myslí v průběhu této optimistické části
roku. Její význam nám připomíná, že
v tomto období začíná vše růst a obnovovat se – čas, kdy se máme neustále
na co těšit, protože se kolem nás pořád
něco děje.
Po všech těch měsících šedé oblohy,
hnědých trávníků a holých stromů se
konečně objevují barvy jara. Už jen pomyšlení na to, co se blíží, nám zlepšuje
náladu.
Není to legrační, jak pouze myšlenka
na hezčí dny může změnit vaši náladu,
přinést vám do tváře úsměv a nadšení
pro dnešek? Nikdy nemůže být řečeno
dost o tom, jak důležité je mít dobrý
přístup, zvláště v Rainbow obchodě.
Pozitivní přístup změní ponurý den na
den plný zábavy a dodá radost a vzrušení z toho, co přijde zítra.
Ale pozor! Držte se dál od těch, kteří

se rozhodli strávit svůj život ve frontě
u „přepážky stížností“. Ztroskotanci se neustále snaží rekrutovat nás na
svou stranu. Ochrana našeho přístupu
a udržování nadšení vyžaduje každodenní úsilí. Musíme myslet a soustředit se na dobré věci – pozitivní věci.
Vím, že mnoho z nás zažívá „jarní
nadšení“. Přidejme k němu do směsi trochu „rekrutinkového nadšení“
a čeká nás spousta skvělých dní – stejně skvělých, jako jsme prožili během
Pacesetters a Světového mítinku v Las
Vegas.
Všichni účastníci Světového mítinku byli nadšeni z nového příslušenství,
které jsme představili – MiniJet, SuperMop a RainMate IL – perfektní zbraně,
které doplňují náš rostoucí „produktový arzenál“. Naše „rekrutinkové nadšení“ by mělo být bez pochyby hlavním
cílem pro druhou část fiskálního roku
společnosti Rexair.

Hodně štěstí, dobrý rekrutink!

Paul T. VIDOVICH
Chairman, Prezident & CEO

www.rainbowaktuality.cz
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„Když o tom přemýšlím, můj život se vlastně dělí na dvě etapy.
„

Před Rainbow a s Rainbow.
Bohumila (alias Boba) Klepla nemusíme dlouze představovat. Tohoto vynikajícího herce a baviče
zná, hlavně díky jeho nezapomenutelným filmovým rolím, snad
každý. O to příjemnější pro mne
bylo zjištění, že v soukromí je velmi skromný, opravdový sympaťák,
a jak sám o sobě tvrdí – je posedlý
vysáváním. Přivítal nás ve svém
útulném domku na okraji Prahy,
aby se s námi podělil o své zkušenosti s Rainbow.
Vezměme to od začátku. Jak se
k Vám Rainbow vlastně dostalo?
Poprvý jsem se s Rainbow sešel
u herce Honzy Potměšila. On musel mít kvůli astmatu a všem těmhle
věcem čistej vzduch. A já jsem si to
od něj půjčívával. Ještě když jsem
bydlel s rodinou na sídlišti, tak
jsem si vždycky na Vánoce Rainbow půjčil a dva dny jsem nedělal
vůbec nic, než že jsem uklízel. Vysával ty breberky a to v takovým
tom pytli... prostě úplně všechno.
A zamiloval jsem se do něj.
Takže jste si pak koupil svoje?
Udělal jsem to jinak. Když mi
bylo padesát, tak jsem se shodou
okolností přes Václava Kosíka,
kamaráda, kterej dělá besedy na
Kladensku a všude, dostal k manželům Pařízkovým. V tý době se
mě zrovna ptali kamarádi herci, co si přeju k padesátinám.
Bartoška, Kraus a spousta dalších.
Čekali, že si budu přát já nevím co.
A Klepl si přál vysavač. Ale jako ne
že žádnou herku, chtěl jsem hvězdu
mezi vysavačema, prostě ten nejlepší. Ale že teda stojí dost peněz.
Všichni to tenkrát zhodnotili, že
jsem se fakt už zbláznil. Nicméně se
to tenkrát přes Kladno zařídilo. Ještě za mnou kluci chodili a nevěřícně se ptali – ty fakt chceš vysavač?
No a tak jsem ho dostal od kolegů
k padesátinám. A vlastně se mi splnil dětskej sen, protože já tvrdím,
že jsem byl v mládí špatně kojenej,
že mám ten sací reflex prostě nějak
narušenej a že musím pořád sát J.
Dneska ještě čekám žumpaře. To je
taky podobná profese, s tím sáním.
No vidíte, žumpař. O tom jste
nepřemýšlel, změnit profesi,
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když potřebujete pořád vysávat?
To zatím ještě ne (smích). Ale kdysi
v Paříži, když jsem tam pracoval, to
jsem tam viděl, to tady v tý době ještě nebylo, „propreté“ – ty vysavače
na špínu na ulici. To mě tenkrát zaujalo, to bylo nóvum (smích).
A uklízíte s Rainbow sám anebo
se zapojují i další členové domácnosti?
Jasně, že sám. Já tady žiju sám. Dcera sem občas jezdí a syn tady bydlel
dlouho. Je mu devětadvacet a furt
se ho nemůžu zbavit. On je to teď
takovej trend. Děti od rodičů odcházet nechtěj. Ale teď už si našel se
slečnou byt.
Ani se nedivím, že se mu nechtělo,
když tady má od Vás tak naklizeno...
Ale syn to bude mít po mně. Do
novýho bytu si ho ode mě půjčuje.
Přijede a Rainbow si občas odveze.
Vždycky mu říkám: Hele, ale zejtra
ať je zpátky. A on na to: to nevydržíš ani dva dny? A já na to: Ne, vem
si ho večer a ráno mi ho dovezeš.
Protože jak bych vysával? Rainbow
mám pět let. A to vám řeknu, to je
jako kdybyste u mě měli testovací
stroj. Ten dostal zabrat, ten jel denně. A vydržel to.
Už jsem slyšel, že se to o Vás říká.
Ale to opravdu uklízíte každý
den?
Tady bývají psi a kočky. Vlastně
někdy i dvakrát denně (smích).
Po mejdanech. Když jsou tady
mejdany, a protože teď žiju jako
starej mládenec, tak jsou tady velký mejdany. Tady už bylo hodně
umělců. Tak mám rád, když tady
rozsypou ty buráky a všechno. A já
jim říkám nesbírat, mám rolls royce
vysavač a já si to tady sám vyjedu.
A vždycky ti, co už mě znají, říkají, nechte toho Klepla, on si to fakt
rád vysaje, on si to užívá... Takhle
vznikla moje legenda s vaším vysavačem Rainbow. S tím mám ještě
velký plány.
Jak to myslíte?
Já už jsem to říkal několikrát, už to
chystám. Já jsem tím známej, že pořád hodně mluvím o vysavači. A tak
jsem říkal, měla by se napsat hra,

kde by hrál vysavač a Klepl. A měla
by to být hra o takovým šílenci,
kterej furt vysává. Taková jednoaktovka, komedie. Už jsem oslovil
několik autorů a režisérů, aby něco
napsali, protože to neumím napsat.
A až to vyjede, tak v tom se mnou
bude Rainbow pochopitelně hrát.
Stejně to pořád nějak nechápu.
Jak to všechno stihnete? Divadlo,
natáčení, spousta dalších aktivit...
mejdany, denně uklízíte...
No, já jsem starší pán. Já vstávám
v pět, v šest. Tady nikdo není, to
jenom sousedi říkají, Klepl blbne.
A já si tak v půl sedmý jednou luxnu. No né, protože když tady běhá
pes – chlupy, všechno... a nikdo se
tady nepřezouvá. To je francouzskej způsob bydlení. Tak to musím
uklidit. Navíc to má tu výhodu, že
i alergici, co ke mně chodí, co nemůžou kočky – a já tady mám kočky – vždycky to tady pořádně přejedu a musím říct, a to není reklama,
fakt mi tady nikdy nikdo neotekl.
A říkali, to není možný, že tady máš
kočky.
Teď máte nejnovější model Rainbow. Když byste ho měl srovnat
s tím předchozím?
Stoprocentně vám můžu říct, že
podvozek je špičkovej. A můžu
uklízet potmě, protože má reflektor. Někdy totiž vysávám i v noci
(smích). Jo a už nemusím přehazovat nástavce. Z koberce můžu jet
teď tím kartáčem i na tuhle dřevěnou podlahu. Paráda. Až teď odejdete, tak se na to hned vrhnu.
Půjdeme ještě udělat fotku?
Jasně, já se vám na to hodím do
gala. Ať to trochu vypadá. Když
Klepl s Rainbow, tak jako když
řídí Rolls Royce. Pamatuju si Vás
z jednoho filmu celého v bílém, to
by vypovídalo o Vaší, jak říkáte,
úchylce na úklid... Ale ten oblek já
tady mám. No jasně. Akorát jestli
mi bude. Je pět, šest let starej. To si
pamatuju, protože to jsem Rainbow
ještě neměl. Když o tom přemýšlím, můj život se vlastně dělí na dvě
etapy. Před Rainbow a s Rainbow.
Takhle to tam napište!
-jře-

www.rainbowaktuality.cz
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TOP Sales
prosinec Libuše Stranková

Ústí n. L.

(12/12)

SD M. & V. Bečvářovi

9 prodejů

Na slovíčko s TOP Sales v měsíci prosinci 2012 – Libuší Strankovou
Vzpomenete si na své začátky u Rainbow?
Je opravdu neskutečné, jak čas běží. Letos v červenci budu u Rainbow již čtyři roky. Předtím jsem
13 let podnikala, měla jsem kosmetický a kadeřnický salon. Musím přiznat, že Rainbow mě přesvědčilo na samém začátku a do obchodu jsem
se vrhla téměř bezhlavě. Byť jsem si chtěla první
měsíc pouze přivydělat nějakou tu „kačku“, následující měsíc jsem přešla na plný úvazek.

Víme, že jedním ze základních kamenů úspěšného
prodávání je kvalitní práce s propagačním programem. Můžete nám přiblížit práci v této oblasti
obchodu?
Každý jistě ví, že bez dema z dema nelze předvést
Rainbow, tzn. nelze také Rainbow prodat! Proto
se snažím mít své demo a opravdu se mi daří téměř z každého „Nka“ domluvit minimálně 5 demo
z dema.

Co se vám nejvíce líbí na nové řadě Rainbow výrobků?
Nová řada Rainbow má pro mě spoustu inovačních prvků, které jsem ocenila nejen já sama, ale
i řada stávajících majitelů Rainbow. Myslím, že
RainJet kraluje, neboť většina domácností má právě hladké plochy. A dalším klíčem k úspěšnému
obchodu je určitě pozitivní mysl a dobré zázemí.
A to my máme. Tímto chci poděkovat panu Václavu Bečvářovi a paní Margitě Bečvářové.
Libuše Stranková

Ludmila Kratochvílová
leden

(1/13)

Hradec
Králové

AD Ing. A. & V. Medlínovi

10 prodejů

Petr Kuzma

Praha

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi

10 prodejů

(1/13)

Na slovíčko s TOP Sales v měsíci lednu 2013 – Ludmilou Kratochvílovou
Vzpomenete si na své začátky u Rainbow?
V Rainbow jsem začala pracovat čtrnáct dnů před
Vánocemi v roce 2009 a do Silvestra jsem prodala
čtyři Rainbow, takže můj start byl úspěšný. Před
Rainbow jsem od roku 1992 podnikala, společně s manželem jsme měli čtrnáct zaměstnanců.
Provozovali jsme potraviny, penzion, vinárnu
a autodopravu. Toto všechno bylo velice náročné
a rizikové. Já od té doby tvrdím, že zaměstnanec je

placený nepřítel a zaměstnanecký poměr kazí lidi!
Víme, že jedním ze základních kamenů úspěšného
prodávání je kvalitní práce s propagačním programem. Můžete nám přiblížit práci v této oblasti
obchodu?
Tuto nejdůležitější součást obchodu pořád piluji.
Chápu důležitost demo z demo, deseti jmen na
propagačním programu. Dalo by se také napsat

mnohé o kvalifikaci, ale toto všechno je důležité
sladit se svým diářem! A právě naučit se pracovat
s diářem mi trvalo nejdéle.
Moc děkuji panu Snopkovi, že ke mně přišel a nabídl mi Rainbow příležitost. Kolikrát jsem si říkala,
že to mohlo přijít mnohem dříve!
Lída Kratochvílová

Rozhovor s Petrem Kuzmou je uveden na straně 10.

únor

Jana Gáboríková

(5/09, 11/11, 10/12, 2/13)

Ústí n. L.

SD M. & V. Bečvářovi

11 prodejů

Na slovíčko s TOP Sales v měsíci únoru 2013 – Janou Gáboríkovou
Vzpomenete si na své začátky u Rainbow?
U Rainbow pracuji od listopadu 2007, takže 5 a půl
roku. Dříve jsem pracovala jako servírka, barmanka v hotelu ve Hřensku a pak v Děčíně. Víte, jako
dnes si pamatuji, když mi paní Nimcová nabídla
návštěvu v kanceláři a řekla, jak je důležité, aby
to viděl i můj manžel. Tehdy mě nadchlo, jak jsou
všichni usměvaví a v pohodě, a slyšet z úst nejlepších prodejců větu: „Když jsem to dokázal já,
dokážete to i vy.“, bylo velmi povzbuzující. Proto
má odpověď tehdy byla ano. Prodala jsem na deváté ukázce a jako všichni ostatní, nic jsem neuměla. Bylo to nadšení, ne zkušenost. A pak přišly
na řadu misky vah, na dvou židlích jsem nechtěla
sedět. Zvítězilo Rainbow, po měsíci jsem dala výpověď a šla dělat Rainbow naplno. Najednou jsem
si mohla řídit svůj čas a měla zajištěnou rodinu.
Tohle rozhodnutí mě naplňuje doteď. Tehdy jsem
získala své první volné Rainbow v Talent Scout

programu a pořídila si nové auto. Po čtyřech měsících náš syn Adam, který měl těžké astma, přestal
mít záchvaty, přestal kašlat a já věděla, že Rainbow
nikdy z mého srdce nezmizí. To je mé přesvědčení,
proč právě Rainbow.
Máte radu pro ty, kteří poznali Rainbow příležitost a přemýšlí nad využitím jejích výhod?
Víte, říká se, že rada je nad zlato, ale u Rainbow
je to jen jedno a to nejdůležitější. Mějte Rainbow
v srdci, věřte mu, ono vás nikdy nezklame. A výhoda? Víme, že je to nejlepší výrobek na světě, chce
ho každý. Pojďte si díky Rainbow nejen ozdravit
svou domácnost, ale i řídit svůj čas a vydělat peníze
na lepší život. Pojďte si splnit svá přání a připojit
se mezi nás.
Rainbow kariéra a její stupně jsou jasně stanovené, právě jste na pozici Team Leader společně

s vaším kolegou Janem Novákem. Vidíte svou budoucnost na dalším postu?
Naše výsledky v obchodě jsou jen o našich vizích.
Mluvíme na každém tréninku i mítinku o kariéře
i o výhodách. Takže si dovolím mluvit i za Honzu, že jsme si stanovili jasný cíl, být na Pacesetters.
Myslím, že jsme oba vůdci a oba patříme, tak jak
už Honza jednou řekl, k lidem, kteří hledají způsoby, jak to jde a jak svých cílů dosáhnout.
Na závěr bych chtěla popřát všem kolegům mnoho
prodejů a nových Talent Scoutů. Všem nováčkům
trpělivost, choďte na tréninky a chtějte se zdokonalovat. A návštěvníkům Dnů otevřených dveří,
pojďte mezi nás, protože, když jsem to dokázala já,
dokážete to i VY! Pojďte všichni do své práce dát
maximum, máme na to být nejlepší na světě!
Děkuji Václavu a Margitě Bečvářovým, protože
bez nich bych nejlepší prodejce nebyla. J
Jana Gáboríková Marková
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březen

Tomáš Tůmovec
(5/11, 3/13)

Praha

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi

17 prodejů

Na slovíčko s TOP Sales v měsíci březnu 2013 – Tomášem Tůmovcem
Co bylo klíčové ve vaší březnové práci, během
které jste docílil úctyhodného počtu 17 osobních
prodejů?
Především jde vždy o to, zaměřit se na svůj cíl
a naplánovat si, co udělat pro to, abych ho dosáhl.
Březen mám v hlavě každý rok už od ledna a zatím pokaždé jsem v něm vždy vylepšil svůj osobní
rekord v prodejích. Letos jsem si dal za cíl 31 prodejů, tedy absolutní rekord, což je ale vlastně jen
jeden prodej denně. K tomu je potřeba bezesporu
60+ demo, 2-3 kvalitní dema denně, což znamená
při každé příležitosti (samozřejmě z N, ale hlavně
z B) domlouvat demo z dema, abych zaplnil plán
a mohl se v klidu soustředit na práci na demu, a ne
se stresovat, že zítra práci nemám. Přestože absolutní rekord nepadl, jsem přesvědčen, že díky danému cíli jsem bez nějakého stresu splnil alespoň
ten osobní. Zároveň ale patří obrovský dík mé ži-

duben

Alena & Miroslav Mackovi
(4/13)

votní a zároveň pracovní partnerce Viktórii Isabell;
nejen proto, že mi pomohla domluvit minimálně
polovinu všech prodejů.
Víme, že jedním ze základních kamenů úspěšného
prodávání je kvalitní práce s propagačním programem. Můžete obchodním zástupcům přiblížit
práci v této oblasti obchodu?
Je to to nejdůležitější, co k této práci potřebujeme.
Umět demo je samozřejmost, ale častokrát zákazníka Rainbow nadchne tak, že si ho koupí bez větší
námahy. Ale sám od sebe zákazník většinou Rainbow už nedoporučí, přestože je s ním maximálně spokojen. To je ta naše nejvýznamnější práce
a úkol, abychom bez „pomoci“ reklamy v médiích
plnohodnotně našli zákazníka a jeho potřeby.
Myslím si, že bychom neměli dělat demo tak, abychom prodali, ale tak, aby nás zákazník na konci

Roudnice
n. Labem

AD A. & V. Lypchakovi

rád doporučil. Protože výsledkem toho bude nejen
dostatek demo, ale díky nim i prodejů.
Rainbow kariéra a její stupně jsou jasně stanovené, vidíte svou budoucnost na některé z vyšších
pozic?
Pozice Team Leadera je úžasná především díky
přičítání vlastních desetinek, které spolu s klasickými desetinkami dokáží generovat 2 volná Rainbow měsíčně, což je dle mého názoru skvělý základ
pro to, začít bohatnout. Je to tedy zároveň jeden
z mých dalších cílů, který se pro mě osobně jeví
jako nejtěžší, ale zároveň zde veřejně prohlašuji, že
udělám kroky pro to, abych ho dosáhl. Je to totiž
zase jen a jen v hlavě. Jako vlastně všechno.
Tomáš Tůmovec

11 prodejů

Na slovíčko s TOP Sales v měsíci dubnu 2013 – Alenou a Miroslavem Mackovými
Co bylo klíčové ve vaší dubnové práci, která vám
přinesla titul nejlepších prodejců měsíce?
Klíčové bylo to, že jsme svou práci dělali tak, jak
je všude řečeno a co víme od všech klíčových lidí.
Základ je demo z dema a pak dobře zpracovaný
propagační program od nového majitele. Ale hlavně, dělat práci na 100 % a plně se jí věnovat.
Vzpomenete si na své začátky u Rainbow?
V Rainbow pracujeme 16 měsíců. A proč v Rain-

bow? Viděli jsme to jako příležitost zlepšení naší
finanční a životní situace. Manžel dříve pracoval
v papírnách u stroje a já pracovala v čistírně oděvů. A začátky? Na ně rádi vzpomínáme. Nebyly
tak těžké, byli jsme nadšení a zapálení do práce
a i prodeje jsme měli. Než ovšem došly kontakty na
známé a příbuzné. Pak to vyžadovalo tu správnou
práci. Ale pokud si věříte a děláte ty správné kroky,
Rainbow vám to vrátí.

Rainbow kariéra a její stupně jsou jasně stanovené, vidíte svou budoucnost na některé z vyšších
pozic?
Určitě. V nejbližší době bychom chtěli postoupit
na pozici Team Leader a rozšířit tak naši skupinu a celou roudnickou kancelář. Je to výzva a my
máme výzvy rádi J. Tímto také chceme poděkovat AD Anně a Vasylovi Lypchakovým za pomoc
a podporu, důvěru a hlavně trpělivost.

Přejeme všem hodně úspěchů v obchodě a rekrutinku!
Alena a Miroslav Mackovi

TOP Team Leader
prosinec TL František Bejblík
(2/07, 4/08, 11/08, 12/12)

Tábor

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi

3 300 bodů

Na slovíčko s TOP Team Leader v měsíci prosinci 2012 – Františkem Bejblíkem
Co bylo klíčové ve vaší práci v tomto měsíci, kdy
jste získal titul Top Team Leader?
Udělám si z toho trochu legraci – asi ostatní pracovali méně. Ale nyní vážně. Že bych byl spokojen
s výsledkem, řeknu upřímně, nejsem. Míval jsem
výsledky ve své kariéře daleko lepší. Buduji znovu
skupinu, a jak se zdá, jsem na dobré cestě.
Jaké výhody vám přináší pozice Team Leader
a také, jaké povinnosti s sebou nese?
Výhody jsou jednoznačné, díky skupině, kterou

www.rainbowaktuality.cz

se znovu snažím vybudovat, přichází na tabuli
desetinky na získání volného Rainbow, a tím se
pochopitelně zvedá můj příjem, což přináší větší
osobní pohodu a klid na práci. Zároveň mě těší
každý prodej obchodních zástupců, protože i jim
to pomáhá zvyšovat rodinný rozpočet a to je snaha
nás všech. Přináší to také povinnost svým lidem
pomáhat v rozvoji, jít s nimi na demčo, brát je s sebou na své ukázky, když to jde, dávat jim ukázky
ze svého apod.

V Rainbow obchodu pracujete již řadu let a za
tu dobu jste nasbíral mnoho zkušeností ve všech
oblastech obchodu, co byste vzkázal lidem, kteří
hledají novou příležitost přivýdělku či finanční
nezávislost?
Zkušenosti? Já jsem mnohokrát o obchodě přemýšlel. Máme skvělý výrobek, máme skvělé lidi.
Na výrobek vliv nemáme, ten je nám dán. Jediné,
co můžeme ovlivňovat je rozvíjet a zkvalitňovat správné charakterové, pracovní
a obchodní návyky našich lidí. Jen
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několik bodů, které by měli podle mě dodržovat
všichni na všech úrovních:
• Neustále se snaž kolem sebe udržovat dobrou
náladu. Jen v příjemném prostředí lidi rádi pracují a těší se na něj.
• I z negativní situace se nechá najít pozitivní věc,
to je zkušenost do budoucna a to je pozitivní.
• Když chceš říct někomu něco negativního, neříkej to před ostatními. Spíš se snaž mu poradit
nebo pomoct.
• To, že se ti dnes daří, neznamená, že to automaticky bude i zítra – na tento obchod působí
mnoho vlivů, jak vnějších tak vnitřních, a proto,
co můžeš ovlivnit ve svůj prospěch, to se snaž

ovlivnit.
• K zákazníkům se vždy chovej slušně a spíš se jim
snaž pomoct. A i když nekoupí, rozejdi se s nimi
jako dobrý známý – tím pádem k nim máš stále
otevřené dveře.
• Nenech se zlomit neúspěchem, v tomto světě
obstojí jen silní a odolní.
• A to nejdůležitější – buď pracovitý, vždyť tě to
živí.
Zároveň chci popřát všem, kdo o tomto obchodě
přemýšlí, aby našli v sobě sílu udělat ten důležitý
krok a překročili práh nejbližší Rainbow kanceláře.
Jak říká jeden můj kamarád, u piva, u televize a na-

dáváním na špatnou situaci si svůj život k lepšímu
zaručeně nezlepším. Je třeba zvednout „zadek“
a jít pro sebe a svou rodinu něco udělat navíc. Rád
bych poděkoval svému dlouholetému kamarádovi Daliborovi, že mě přivedl do tohoto obchodu
a oznámit mu (toto je mi upřímně líto, protože ho
opravdu považuji za dobrého kamaráda), že díky
tomu, že odešel, přišel o 90 volných Rainbow. Počítat umíte každý sám. Děkuji za pozornost a přeji
všem, aby se dařilo a náš společný obchod nám
přinášel jen samé radosti.
Fanda Bejblík

leden

TL Marcela Divišová & Petr Kuzma

Praha

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi

4 000 bodů

únor

TL Lenka & Luděk Černých

Praha

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi

3 700 bodů

(9/11, 10/11, 12/11, 5/12, 1/13)

(9/12, 10/12, 2/13)

Na slovíčko s TOP Team Leader v měsíci únoru 2013 – Lenkou a Luďkem Černými
Co bylo klíčové ve vaší práci v tomto měsíci, kdy
jste získali titul Top Team Leader?
V únoru byla důležitá práce s Talent Scouty. Mně
i manželce se potvrdilo již mnohokrát řečené pravidlo, že práce s Talent Scouty je cesta k úspěchu.
Považujeme ji však za práci nejnáročnější. Demo
se teoreticky může naučit každý, prezentovat Rainbow prakticky u zákazníka také, ale nabídnout
příležitost novým potencionálním Talent Scoutům
a získat je pro práci v Rainbow je hodně náročné,
přestože je řada cest, jak toho docílit – na demu
u zákazníka, oslovení lidí na ulici či v obchodě.
A když se podaří získat nového Talent Scouta do
týmu, je otázka, jak ho trvale „rozprodat“, naučit
ho, jak získat další nové Talent Scouty. A to se nám
za pomoci marketinku a trenérské oblasti v červené skupině v Praze podařilo. Výsledkem bylo získání titulu.

březen

Jaké výhody vám přináší pozice Team Leader
a také, jaké povinnosti s sebou nese?
Jednoznačnou výhodou pozice Team Leadera je
volné Rainbow a to i za své prodeje. Na této pozici
musí totiž být již vybudovaný tým spolupracovníků, který pracuje jako jeden celek a je schopen
vytvářet nejenom volná Rainbow. A to následně
vede k povinnostem péče o skupinu, její rozšiřování a zkvalitňování celkové činnosti. Ne každý Talent Scout však stačí tempu skupiny. Proto jedinou
možností, aby se skupina rozšiřovala a nestagnovala či dokonce nezanikla, je stále nabízet pracovní
příležitost, „kde se dá“ …
V Rainbow obchodu pracujete již několik let a za
tu dobu jste nasbírali mnoho zkušeností ve všech
oblastech obchodu, co byste poradili lidem, kteří
v tomto podnikání právě začínají?

TL Marcela Divišová & Petr Kuzma
(9/11, 10/11, 12/11, 5/12, 1/13, 3/13)

Praha

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi

Za dobu práce v Rainbow jsme s manželkou poznali jak chvíle úspěchů, tak i chvíle neúspěchů.
Práce v Rainbow je práce jako každá jiná. Jen je
člověk svobodnější, volněji se mu dýchá, má více
šancí žít tak, jak si přeje a plnit si sny, o kterých se
mu dříve ani nesnilo J. Ale ke splnění toho všeho je důležité – vydržet. Problémem řady nových
Talent Scoutů je, že při prvních neúspěších (a ty
přijdou) to vzdají a končí. Ti, co vydrží a dělají
správné kroky – naučí se demo, tréninky považují
za možnost zdokonalování se a ne za ztrátu času,
naučí se nosit kontakty a dělat demo z dema, naučí
se „vodit“ nové Talent Scouty – ti budou mít určitě
úspěch. Je to otázka času.
Lenka a Luděk

4 000 bodů

Na slovíčko s TOP Team Leader v měsících lednu a březnu 2013 – Marcelou Divišovou a Petrem Kuzmou
Co bylo klíčové ve vaší práci v těchto měsících,
kdy jste získali tituly Top Team Leader?
Již dlouho oba toužíme vytvořit si tým lidí kolem
sebe a předat jim své zkušenosti, ovšem není to tak
jednoduché. Ne každý má stejné vize a cíle u Rainbow, a ne každý je ochoten se učit a podřídit této
práci část svého života. Přesto jsme nepřestali dávat dál příležitost na lepší život i životní úroveň.
Hodně nás teď v této práci motivovala i možnost
desetinek z vlastních prodejů, při splnění
kariérní pozice Team Leader. Přesto nej-
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větší radost máme, když náš nováček prodá a začne se mu jeho úsilí zúročovat.
Petře, vy jste v lednu přispěl k titulu svými 10 prodeji a v březnu 14 osobními prodeji. Jakým způsobem dokážete udržet svou prodejní linii na tak
vysoké úrovni?
Je to všechno o týmové práci. S Marcelou se dobře
doplňujeme a výsledný prodej je zásluha nás obou.
Pokud chcete mít více jak deset prodejů v měsíci, musíte vše dopředu pečlivě naplánovat, říkat

si o kvalitní kontakty a zároveň je se zákazníkem
domluvit. Nenechat nic náhodě a nespoléhat se
jen na marketink. Ten vám naopak může pomoci
vykrývat dny, kdy vám ukázka odpadla. A pochopitelně je potřeba mít více jak 35 demo v měsíci.
V dubnu letošního roku jste se zúčastnili zájezdu
na celosvětový mítink v Las Vegas. Jaký dojem ve
vás tento mítink zanechal a vůbec celkový pobyt
v tomto městě, které nikdy nespí?
Mítink byl skutečně hodně motivační, vyslech-
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li jsme zde spoustu životních příběhů lidí, kteří
u Rainbow začínali s dluhy, bankrotem, a nyní po
roce, dvou jsou na takové životní úrovni, o které se
jim ani nesnilo. Ale uchopili příležitost do svých
rukou, řídili se radami úspěšných, měli své vize
a cíl a nenechali se nikým a ničím odradit. Las Vegas je skutečně bláznivé město, stojí za to ho vidět
a my si to tam skvěle užili. Letěla tam super parta
lidí, které známe a vše bylo perfektně zorganizováno. Jen toho času bylo na to vše nějak málo...
Nestihli jsme si sice prohlédnout všechny hotely
a kasina, přesto jsme stihli všechny peníze stejně

duben

utratit za nákupy značkového oblečení a za různé
atrakce. V kasinu jsme nevyhráli, na mítinku také
ne, ale na super večeři s panem Říčařem a panem
Žižkou jsme vyhráli volňáka! A to se do Las Vegas
s Rainbow partou jet vyplatí! Je to opravdu zážitek,
to se nedá dostatečně popsat, to se musí zažít.
V Rainbow obchodu pracujete již pěknou řádku
let a za tu dobu jste nasbírali mnoho zkušeností
ve všech oblastech obchodu, co byste poradili lidem, kteří v tomto podnikání právě začínají?
Určitě to, aby se co nejdříve naučili ukázku, jak si

TL Kamila & Tomáš Tůmovi

Praha

(11/12, 4/13)

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi

zajistit práci a vyrazili na dema. Pokud si stanovíte svůj cíl, podřídíte mu celý svůj život a vytrváte, úspěch se stoprocentně dostaví. Nenechte se
nikým a ničím odradit, zdokonalujte se a buďte
v kontaktu s tím, kdo vás přivedl a čerpejte z jeho
zkušeností. Jsou dvě motta, kterými se řídíme:
„HLOUPÝ HLEDÁ DŮVODY, CHYTRÝ HLEDÁ
ZPŮSOBY“ a „NIKDY SE NEVZDÁVEJ!“.
Všechny moc zdravíme a přejeme hodně úspěchů
Marcela a Petr

4 000 bodů

Na slovíčko s TOP Team Leader v měsíci dubnu 2013 – Kamilou a Tomášem Tůmovými
Jak jste motivovali svůj tým lidí v tomto měsíci,
kdy jste získali titul Top Team Leader?
Jak jsme motivovali? Tak nejprve jsme se namotivovali sami, protože jsme chtěli a chceme soupeřit s těmi lepšími J. A jinak je to jednoduché.
Když máte skupinu se skvělými lidmi, kteří mají
rádi lidi, tak to jde samo. Oni chtějí a vědí, co mají
dělat. Mají pravidelné tréninky, umí domlouvat
demo z dema a hlavně vědí, že bez toho to opravdu
nejde. Jsou nadšení, všichni mají doma Rainbow
a to je moc důležité. Vědí, o čem mluví a co ukazují
zákazníkovi. Rainbow mají v srdíčku. A to všichni víme, že se to nedá naučit! Teď si přejeme, aby
všichni rostli nahoru, dávali příležitost stejnou, jakou jsme dali my jim a aby brzy napsali do Aktualit
jako klíčoví lidé J. Věříme, že to nebude dlouho
trvat.
Kamilo, v dubnu letošního roku jste se zúčastnila
zájezdu na celosvětový mítink v Las Vegas. Jaký
dojem ve vás tento mítink zanechal a vůbec celkový pobyt v tomto městě, které nikdy nespí?
Každý celosvětový mítink se nedá popsat ani vyprávět. To se musí zažít! Tyhle mítinky jsou mo-

tivační, jsou tam skvělé prezentace a myslím si, že
každého celosvětový mítink posune vždy dopředu
a každý z nás si něco odnese. Takový mítink dokáže změnit myšlení a otevře svět v Rainbow obchodě. Vždy si odvezeme hodně informací. Mě nejvíc
motivují lidi, kteří mluví nejen o obchodě a kariéře, ale hlavně o svých dětech a rodinách. Spojit
obchod a svou rodinu je to nejdůležitější. Vážím
si všech lidí u Rainbow, kteří nám dávají prostor
k tomu, abychom mohli budovat svou kariéru, plnit si své sny, vydělávat peníze a zároveň v Rainbow vychovávat své děti, které do něho patří. Proto
tyto prezentace miluji. Tomáše zastupovala v Las
Vegas naše dcera Eliška a já se přímo kochala z jejího nadšení. Byla prvně na celosvětovém mítinku
a konečně pochopila, proč jsou lidi v Rainbow jiní,
než jinde. Mají srdíčko, nejsou závistiví, jsou kamarádští. Letos jsme měli doopravdy skvělou partu J a doufám, že příští rok nás do Mexika poletí
jednou tolik.

dem, kteří v tomto podnikání právě začínají?
Jsme u Rainbow už osmý rok. Zkušenosti sice
máme, ale je pořád co se učit a zdokonalovat. Jsme
rádi, že kolem sebe máme skvělé lidi, na které se
můžeme kdykoli spolehnout. Nejen nováčkům, co
přišli do Rainbow, ale všem bychom chtěli vzkázat, aby doopravdy dělali tuhle práci tak, jak se má,
aby ji dělali s radostí, úsměvem a hlavně ZODPOVĚDNĚ! Jste v nejlepším obchodě na světě! Říkám
to proto, že Rainbow je zdravotní mašina, která si
nezaslouží, ale doopravdy nezaslouží „OŠULIT“
předvedení v domácnosti a hlavně si ZASLOUŽÍ,
aby každý, kdo Rainbow prodá, jej předal zákazníkovi důkladně a s pokorou, protože Rainbow má
dalšího nového majitele. Mějte Rainbow rádi, věřte mu a chtějte ho mít sami doma, pak pochopíte,
proč toto píšeme.
Celá růžová skupina vám přeje hodně zdraví
a úspěchů nejen v Rainbow obchodě, ale i v osobním životě.

V Rainbow obchodu pracujete již pěknou řádku
let a za tu dobu jste nasbírali mnoho zkušeností
ve všech oblastech obchodu, co byste poradili li-

V červnu na mítinku se na všechny těšíme,
Kamila a Tomáš J

Blahopřejeme Vladimíru Kramulemu z kanceláře SD M. & V. Bečvářových k povýšení na pozici Team Leader k 1. 5. 2013!

TOP Manager
prosinec

leden
únor
březen

EM Martin Hach

Tábor

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi

4 000 bodů

EM Diana Sikorová & Břetislav Ťujík

Praha

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi

3 700 bodů

EM Diana Sikorová & Břetislav Ťujík

Praha

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi

3 800 bodů

EM Diana Sikorová & Břetislav Ťujík

Praha

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi

4 000 bodů

(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, 5-6/12, 8-12/12)

(1/13)

(1/13, 2/13)

(1/13, 2/13, 3/13)

www.rainbowaktuality.cz
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Na slovíčko s TOP Manager v měsících lednu, únoru a březnu 2013 – Dianou Sikorovou a Břetislavem Ťujíkem
Čím jste motivovali svůj tým lidí, díky jejichž
práci jste se stali nejlepšími Managery uplynulých
měsíců?
Samozřejmě je to práce celého týmu a každého
jednotlivce v něm, ať je to Talent Scout, obchodní
zástupce, Leader nebo telefonistka Dáša. A za to
v první řadě děkujeme všem. Jinak máme rozdělené úlohy tak, aby se každý člen týmu cítil dobře
a měl přesně to, co ke své práci potřebuje, od nováčků přes obchodní zástupce k Team Leaderům.
Dia má na starosti marketink, bez kterého by to
určitě nešlo. Pomáhá lidem naplnit plány a hlavně
je učí pracovat s propagačním programem a domlouvat dema z dema! Já mám zas trénink předvedení, aby se lidé cítili u zákazníků dobře a nic je
nezaskočilo, mohli jít za svými cíli a hlavně, aby se
u toho bavili.
A díky takto nastavenému systému už je na každém, kam až chce v našem obchodě dojít v kariéře.
Příležitost bez hranic JJ. Co se týká motivace,
každý by měl mít tu svou uvnitř sebe (finanční nezávislost, svoboda, auto, dům, atd.). A to by měl
být hlavní důvod, proč dělá tak výjimečný obchod.
Na nás dvou je pouze tu cestu za svými cíli našim
lidem usnadnit, a to je myslím hlavní důvod, že se
nám společně jako červené skupině podařilo zvítězit 3 x za sebou. Nás dva to posouvá k našemu
hlavnímu cíli – 3 x 100 – Star Manager.
V únoru jste se zúčastnili českého Pacesetter mítinku v Harrachově, co ve vás tato událost zane-

duben

chala a jaké jsou vaše šance pro účast na dalším
mítinku v Park Hotelu Popovičky?
Pacesetter je skvělý program pro klíčové osoby
a jsme moc rádi, že jsme se zúčastnili a mohli být
po boku těch nejlepších lidí v Rainbow ve skvělém
resortu a nabrat spoustu nových myšlenek a zkušeností. Byli bychom rádi, kdyby se s námi do Popoviček kvalifikovali naši Leadeři, takže Marcelo,
Petře, Luďku a Lenko, budeme rádi, když pojedete
s námi. A co se týče nás? Jsme na dobré cestě se
kvalifikovat, do Popoviček se moc těšíme!
Břetislave, v dubnu letošního roku jste se zúčastnil zájezdu na celosvětový mítink v Las Vegas.
Jaký dojem ve vás tento mítink zanechal a vůbec
celkový pobyt v tomto městě, které nikdy nespí?
Las Vegas je místo na světě, kam by se měl každý
někdy podívat, protože v pár řádcích či obrázcích
se vážně popsat nedá. Co se týká mítinku, musím
se přiznat, že ve mně zanechal velmi silné dojmy
a přivezl jsem si krom pozitivní energie i zkušenost, že v Rainbow obchodě se řeší po celém světě
úplně stejné překážky. A když se člověk nevzdá,
dřív nebo později musí každou překážku zdolat,
protože i nemožné je možné pro ty, co opravdu
chtějí a nikdy se nevzdávají. Kdo se vzdává, nikdy
nevítězí!
A zároveň bych chtěl ještě říct, že když jsem byl
v roce 2009 v Las Vegas poprvé, mítink byl mnohem zábavnější. A to i přesto, že jsme letos vyhráli
volné Rainbow (50 000,-). Tenkrát jsme totiž byli

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, 5-6/12, 8-12/12,
4/13)

Tábor

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi

vyhlášeni jako nejlepší organizace na světě a na ty
emoce a hrdost, kde jsem dostal příležitost podnikat, nikdy nezapomenu. Bylo to opravdu silnější!
PS: Takže se pojďme semknout zase v jeden český
tým a pojďme za celosvětovým vítězstvím. A být
u toho stojí vážně za to!
V měsících lednu, únoru a březnu jste získali svou
první putovní trofej, co pro vás toto prestižní
ohodnocení znamená?
Když byla vyhlášena motivace o tento pohár, hned
jsme si řekli, že musí být „naše“. Podařilo se nám
vyvolat touhu po vítězství v celém týmu a díky
tomu jsme se mohli společně těšit z této trofeje
třikrát po sobě.
Perfektní je, že pohár má pro všechny stejnou hodnotu, protože každý, kdo se na vítězství podílel, má
své jméno už navždy vyryto na štítku a každý si
v následujícím měsíci může vybrat ještě finanční
odměnu v podobě 1.000 korun ke každému prodeji navíc, což je samo o sobě dobrá motivace. Takže,
červená, jedeme dál! Musíme pokračovat a učit vítězit nové Talent Scouty. Protože pohár je jen pro
vítěze.
Chtěli bychom poděkovat manželům Žižkovým za
jejich podporu a zázemí, které nám poskytují včetně lidí v účtárně, ve skladu i v servisu.
Děkujeme všem,
Břéťa a Dia

4 000 bodů

Na slovíčko s TOP Manager v měsících prosinci 2012 a dubnu 2013 – Martinem Hachem
Co bylo klíčové ve vaší práci v těchto měsících,
kdy jste získal tituly Top Manager?
Klíčem pro úspěch v Rainbow obchodě jsou lidé.
Za vítězství jsem určitě rád, ale naše skupina se
zmenšila, tak nyní pracujeme na tom, aby přibyli
nováčci v našem týmu. Více lidí = více demo = více
prodejů. Pak budeme nejen vyhrávat, ale i plnit Pacesettery.
V měsíci dubnu jste získal svou první putovní
trofej, co pro vás toto prestižní ohodnocení znamená?
Jsem rád, že je po třech měsících tato skvělá trofej
v Táboře a chci poblahopřát Dianě a Břéťovi k prvnímu štítku na této trofeji. Trofej přinesla vítěznou
náladu a ta přichází jen s vítězstvím. Tu ničím
nenahradíme. Abychom tento pocit mohli zaží-
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vat i nadále, je potřeba vzít naše skvělé Rainbow
a každý den jít zachránit další rodiny od prášivých
vysavačů a nabídnout jim výdělek s výrobkem,
který každý chce.
V dubnu letošního roku jste se zúčastnil zájezdu
na celosvětový mítink v Las Vegas. Jaký dojem ve
vás tento mítink zanechal a vůbec celkový pobyt
v tomto městě, které nikdy nespí?
Las Vegas je bláznivé a báječné. Byl jsem zde potřetí, a přesto mám spoustu zážitků. Red Rock
a Grand Canyon půjčeným autem patří mezi nejsilnější. Mítink byl úžasný a prezentace nám jasně
ukázaly, že příležitost je potřeba nabídnout každému. Ke skvělé náladě určitě přispěla i úžasná česká
parta! Už se těšíme do Mexika!

Jako Executive Manager je velmi důležité starat se
o své Leadery i obchodní zástupce. Můžete našim
čtenářům prozradit recept na úspěšnou práci se
svou skupinou?
Jak už jsem řekl, klíčem jsou lidé. Když nováček
hned přivede do obchodu své kamarády, bude
stabilnější. Když se obchodní zástupce obklopí nováčky, bude stabilnější. Když se Manager obklopí
Leadery, bude stabilnější. Zkrátka, čím více lidmi
se obklopíme, budeme úspěšnější a zjistíme, že
Rainbow obchod nemá hranice! Tak pojďme rozšířit naše skupiny, rekordy čekají!
Den plný úsměvů přeje
Martin Hach

www.rainbowaktuality.cz

TOP Manager
nejlepší manažer

prosinec 2012 + duben 2013

EM Martin Hach
Tábor, SSD Ing. Iveta & Ing. Jiří Žižkovi

31 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, 12/12, 4/13

Na zisku titulů se podíleli:
Jiří & Marie Bendlovi, Petr Borovka, Karel Chalupský,
Petr Devera, Libuše Doubková, Milan Habich ml.,
Martin Hach, Jan Hrnčíř, Lenka Kubálová, Aleš Mikulejský,
Milan Mikulejský, Jaromír Peterka, Lukáš Pražan,
Jana Škodová, Natalya Štotová, Jaroslav Zettner

www.rainbowaktuality.cz
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TOP Area Distributor
nejlepší regionální distributor

březen + duben 2013

AD
Eliška & Rostislav
Čechovi
Příbram
SSD Ing. Iveta & Ing. Jiří Žižkovi

2 vítězství v kategorii
3/13, 4/13

Na zisku titulů se podíleli:
Eliška & Rostislav Čechovi, Martin Čupr,
Miroslav Malý, Michaela Mixová, Vladimír
Šafránek, Libor Šeba, Vladimír Štička

TOP Area Distributor
prosinec

leden

únor

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, 12/12)

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, 12/12, 1/13)

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, 12/12, 1/13, 2/13)

Hradec
Králové

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi

11 prodejů
4000 bodů

Hradec
Králové

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi

21 prodejů
4000 bodů

Hradec
Králové

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi

12 prodejů
4000 bodů

Na slovíčko s TOP AD v měsících prosinci 2012, lednu a únoru 2013 – Ing. Alešem a Vladislavem Medlínovými
Je zřejmé, že vaše plány pro rok 2013 se začaly plnit a obhajujete několikanásobné vítězství měsíce
v řadě. Můžete nám přiblížit práci vašeho týmu,
díky které se vaše kancelář stále drží na předních
příčkách v hodnocení Area Distributorů?
Určitě se nám podařilo zvednout počet demo na
hlavu. Z velké části má na to svůj vliv upravená
kariéra, která v sobě nese ohromný potenciál pro
úspěch každého jedince v našem obchodě. Nicméně na druhou stranu máme velké rezervy v oblasti
rekrutinku a bez posílení této části Total Programu
nelze do budoucna počítat s bojem o přední příčky. Ale my to dokážeme J!
V obou měsících jste získali putovní trofej, jak
cenné je pro vás toto ohodnocení?
Putovní trofeje si velice vážíme. Máme velkou ra-

dost, že jsme ji získali jako první a následně obhájili. Tato motivace vnáší do Rainbow obchodu
týmovou soutěživost, kterou všichni potřebujeme.
Putovní pohár považujeme za velice prestižní záležitost, a čím více týmů o ni bude každý měsíc bojovat, tím víc budeme všichni úspěšnější!
V dubnu letošního roku jste se zúčastnili zájezdu
na celosvětový mítink v Las Vegas. Jaký dojem ve
vás tento mítink zanechal a vůbec celkový pobyt
v tomto městě, které nikdy nespí?
Las Vegas bylo úžasné! Na mítincích mělo svou
prezentaci spoustu obchodních zástupců a distributorů, kteří ve velmi krátké době po vstupu do
obchodu dosáhli velkých prodejních úspěchů.
A to pro nás bylo velmi motivující. Také nám bylo
představeno několik novinek, na které se moc těší-

me, až je budeme moci ukázat novým i stávajícím
zákazníkům. Měli jsme i dostatek času na prožití
neskutečné atmosféry samotného města. Las Vegas se nedá popsat, Las Vegas se musí prožít!
Jaké jsou vaše plány pro nadcházející měsíce?
V následujících měsících nás čeká hodně práce.
Otevíráme pobočku v Jihlavě a to pro nás bude
znamenat mnoho nového. Následující měsíce
musí být ve znamení intenzivní práce, to znamená: spoustu demo, intenzivní rekrutink, intenzivní
tréninky a mnoho dalšího. Jasný cíl je získat zpátky
putovní trofej a docílit hattricku v ročním vítězství
mezi Area Distributory!
Všem přejeme hodně úspěchů!
Milada a Vladislav, Anna a Aleš
Medlínovi

březen

AD Eliška & Rostislav Čechovi

Příbram

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi

33 prodejů
4000 bodů

duben

AD Eliška & Rostislav Čechovi

Příbram

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi

17 prodejů
4000 bodů

(3/13)

(3/13, 4/13)

Na slovíčko s TOP AD v měsících březnu a dubnu 2013 – Eliškou a Rostislavem Čechovými
Od vašeho povýšení na pozici Area Distributor
uběhlo pár měsíců a již získáváte své první dva
tituly. Na co jste se soustředili při své práci s obchodními zástupci, kdy jste zvítězili mezi Area
Distributory?
Příbram zdraví všechny čtenáře!
Především jsme se soustředili na kvalifikaci ukázek. Snažíme se, aby si každý obchodní zástupce
domlouval dema z dema a tím získával pro zákazníky co nejvíce přídavných zařízení. Díky pravidelnému školení se snažíme, aby poměr uzavírání
obchodu byl do 1:5.

www.rainbowaktuality.cz

V březnu jste získali prestižní putovní trofej, jak
cenné je pro vás toto ohodnocení?
Toto ohodnocení je pro nás velice důležité, protože to posiluje celkově celý kolektiv naší kanceláře.
V každém případě budeme bojovat o prvenství
v této soutěži!
V dubnu letošního roku jste se zúčastnili zájezdu
na celosvětový mítink v Las Vegas. Jaký dojem ve
vás tento mítink zanechal a vůbec celkový pobyt
v tomto městě, které nikdy nespí?
Každý mezinárodní mítink, který zažijeme, je pro

nás velikým zážitkem a přínosem. Setkání s úspěšnými lidmi z celého světa je vždy povzbuzující
k naší práci. Co se týká prostředí města: co jiného
říct, než – NEUVĚŘITELNÉ!
Pokud tyto řádky čtou lidé, kteří přemýšlí nad
Rainbow obchodem a jeho příležitostí, hledají novou možnost přivýdělku či finanční nezávislost,
co byste jim vzkázali?
Pokud hledáte finanční nezávislost a chcete si splnit své sny: NEVÁHEJTE A PŘIJĎTE MEZI NÁS!
Eliška a Rosťa
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od ledna 2013 nová výzva pro všechny Area Distributory a Managery

PUTOVNÍ TROFEJ
ZA MĚSÍČNÍ VÍTĚZSTVÍ
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

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

1000 Kč navíc ke každému prodeji
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.

Minimální počet prodejů pro získání trofeje je 20 pro kategorii Area Distributor a 30 pro kategorii Manager. Pořadatelé mají výhradní
právo vysvětlit pravidla této motivace a určit práva všech jejích účastníků. Rozhodnutí pořadatelů jsou konečná.
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Satellite Distributor
SD Margita & Václav Bečvářovi
Ústí nad Labem

(9/06, 10/06, 11/06, 12/06, 01/07, 2/07, 3/07, 4/07, 5/07, 6/07, 7/07, 8/07, 9/07, 11/07, 12/07, 1/08, 3/08, 5/08, 7/08, 12/08, 2/09,
4/09, 6/09, 8/09, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, 10/10, 11/10, 12/10, 1/11, 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, 6/11, 7/11,
9/11, 10/11, 11/11, 12/11, 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 9/12, 10/12, 11/12, 12/12, 1/13, 2/13, 3/13, 4/13)

prosinec

39 prodejů

leden

68 prodejů

únor

82 prodejů

březen 115 prodejů

duben

85 prodejů

Mluvilo se o demu z dema, o AquaMate (kdybyste mi vzali AquaMate, vezmete mi můj obchod),
o demu, o nadšení na demu, o splnění svých snů,
dát si cíl atd. A hlavně, v každé prezentaci mluvili
mluvčí o Rainbow příležitosti: nikdy předem neselektujte, za nikoho nerozhodujte a nabídněte příležitost každému, každého pozvěte do své kanceláře,
mějte program pro své nové Talent Scouty, nabídněte jim skvělý tým, skvělou Rainbow rodinu,
soutěže a podporu, aby si nováčci, stejně jako vy,
mohli splnit své sny a cíle díky Rainbow obchodu.
Rekrutink je téma, bez kterého se neobejde
žádná prezentace. Vždyť bez rekrutinku by se náš
obchod nerozvíjel, nerostly by naše kanceláře.
Víte, kolik lidí chodí okolo nás a vůbec o nás ještě
neví? A je to jen na nás, kdy je oslovíme. Příležitost
máme nejen na každém demu. Rainbow příležitost
nabízejte VŠUDE!
Po návratu do svých Rainbow domovů je na nás,
jak zužitkujeme tento mítink v náš prospěch. Jedno je jasné: MÍT SVŮJ CÍL NA POČET NOVÝCH
TALENT SCOUTŮ V KAŽDÉM MĚSÍCI! BEZ

Zdravíme všechny Rainboušáky, zákazníky,
nové obchodní zástupce a vás všechny, kteří zrovna přemýšlíte o Rainbow příležitosti.
Máte před sebou další krásné vydání Rainbow
Aktualit. V každých Aktualitách se vždy dozvíme
něco nového od našich nejlepších z nejlepších za
uplynulé období, společně se super fotkami ze
všech kanceláří v České republice.
Právě jsme se vrátili z celosvětové konference
Rainbow, která se uskutečnila na úžasném místě, ve městě, které nikdy nespí, z Las Vegas. My
osobně se vždy těšíme na jakýkoliv mítink, který
společnost Rexair pořádá pro všechny obchodní
zástupce, Key People, CD, AD, SD a RGD a další
z Rainbow rodiny. Vždy si přivezeme krásné zážitky ze setkání s těmi nejlepšími z Rainbow světa
v podobě fotografií, které pak zdobí naše kanceláře
a připomínají nám báječně prožité chvíle. Z Las
Vegas jsme si toho přivezli opravdu hodně, tři
nové úžasné doplňky k Rainbow - MiniJet, RainMate IL a SuperMop. Také však mnoho myšlenek,
které zazněly na dvoudenním mítinku od Rainbow
mluvčích.

TOHO NEBUDEME RŮST! Jsme rádi, že jsme
toto začali u nás v kanceláři dělat ještě dříve, než
jsme odletěli do Las Vegas a že jsme si vlastně ověřili, že v Ústí jsme na správné cestě. V únoru jsme
si řekli 15 nových Talent Scoutů (s prvním demo)
a přivedli jsme jich 15, v březnu jsme si řekli 20
a bylo 21, v dubnu 20 a bylo 16. Jen si to číslo stanovit a postupně navyšovat. Je to tak jednoduché,
nehledejme za tím nic složitého.
Máme 2x týdně Den otevřených dveří (plánujeme do budoucna 3x týdně), máme systém
jednoduchého školení a MÁME TO NEJLEPŠÍ –
RAINBOW a společnost REXAIR. Firmu, která za
námi stojí již od roku 1936. Co si víc přát? Máme
Rainbow na správném místě, v srdci a to nikdo nezmění! Pokud si i vy budete chtít, stejně jako my,
užívat Rainbow příležitost, tak to můžete změnit
jen vy! Vy sami!
S Rainbow láskou
Bečvíci a tým Rainbow Ústí nad Labem!
P.S.
Příští světový mítink je v mexickém Cancunu J.

Super Satellite Distributor
SSD Ing. Iveta & Ing. Jiří Žižkovi
Praha, Tábor

(9/06, 10/06, 11/06, 12/06, 01/07, 2/07, 3/07, 4/07, 5/07, 6/07, 7/07, 8/07, 9/07, 10/07, 11/07, 12/07, 1/08, 2/08, 3/08, 4/08,
5/08, 6/08, 7/08, 8/08, 9/08, 10/08, 11/08, 12/08, 1/09, 2/09, 3/09, 4/09, 5/09, 6/09, 7/09, 8/09, 9/09, 10/09, 11/09, 12/09,
1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, 10/10, 11/10, 12/10, 1/11, 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, 6/11, 7/11, 8/11, 9/11,
10/11, 11/11, 12/11, 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 9/12, 10/12, 11/12, 12/12, 1/13, 2/13, 3/13, 4/13)

prosinec 173 prodejů

leden

223 prodejů

únor

200 prodejů

březen 345 prodejů

duben 190 prodejů

Vážení a milí přátelé,
ještě před pár týdny jsme se nemohli dočkat
jara a najednou máme před sebou letní dny. První
týden v červenci se s výherci naší zimní soutěže
těšíme na společnou dovolenou na Mallorce. Je to
po Las Vegas další příležitost, jak spojit pracovní
setkání s odpočinkem a zároveň cestovat po světě,
aniž bychom museli plánovat a zařizovat měsíce
dopředu svůj program dovolené. Navíc tyto chvíle
trávíme s lidmi, které známe a o to jsou naše zážitky z cest daleko hezčí.
Než jsme vstoupili do Rainbow rodiny, neměli
jsme ani možnost a ani peníze na cestování. Ale
výzvy, které postupně přicházely, nám ukázaly, že
je na světě spoustu míst, které stojí za to vidět. Po
prvním mítinku v Singapuru jsme se snažili už na
žádném dalším nechybět. A to je jedna z těch nejlepších stránek Rainbow příležitosti. Jasně, všichni víme, že chceme vydělávat peníze, ale tohle je
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něco, co nás nejen může motivovat k lepším výsledkům a tím i vyšším ziskům, ale zároveň se tyto
cesty stávají i naší odměnou bez dalších investic.
Všichni víme, že zaplatit si dovolenou s celou rodinou je finančně náročné, nebo jezdit do vzdálenějších míst, třeba do USA, si lidé běžně zaměstnaní
nemohou dovolit, anebo na to šetří mnoho let.
Nebo, ještě hůř, dělají si dluhy, aby mohli cestovat.
Neumím si představit, jak si takovou dovolenou
mohou užívat, když ji ještě dlouhou dobu splácejí.
Ti, kteří tuto příležitost pochopili, si určitě užili
nádherné chvíle v Las Vegas, pojedou s námi na
Mallorcu, a jsem si jistá, že již nyní plánují, jak se
zúčastní dalšího mezinárodního mítinku v Mexiku.
Nejlepší na těchto motivacích bývá, že jsou výhrou v soutěžích „uděláš – dostaneš“. Každý je soupeřem sám sobě. Někdy to bývá o to těžší.

A jak to zvládnout?
Naplánujte si dema, získejte od svých zákazníků
doporučení a domluvte společně ukázky u jejich
známých - demo z dema!! Nespoléhejte se na nic
a na nikoho!! Nezapomeňte, že soutěžíte každý
den sami se sebou a sami pro sebe!! Nezapomeňte
si udělat ve svých diářích čtverečky na plánovaná
dema a denně do nich doplňujte dema z dema!
A myslete i na to, že Rainbow příležitost je tu pro
každého. A pokud naučíte pracovat stejně i své Talent Scouty, vaše výsledky se násobí.
Zaměřte se na svůj cíl a vždycky uspějete!!
A nezapomeňte!
Mexiko čeká na vás! Nenechte si ujít tuto jedinečnou přiležitost.
Přejeme vám všem krásné a úspěšné léto a odvahu postavit se čelem výzvám, které denně přicházejí.....
Vaši Jirka a Iveta
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bez hranic...

ROČNÍ HODNOCENÍ TOP 2013
průběžné výsledky říjen 2012 – duben 2013

Manager Champion 2013

Super Satellite Distributor 2013
1.

Ing. Iveta & Ing. Jiří Žižkovi

Praha, Tábor

28 000 b.

Satellite Distributor 2013
1.

Margita & Václav Bečvářovi

Ústí nad Labem

28 000 b.

1.

EM Martin Hach

Tábor

26 200 b.

2.

EM D. Sikorová & B. Ťujík

Praha

22 800 b.

3.

JM Dana & Miroslav Špeťkovi

Praha

20 700 b.

4.

EM Libuše & Miroslav Endtovi

Praha

18 700 b.

5.

SM Hana & Libor Nygrýnovi

Tábor

17 900 b.

Leader Champion 2013

Area Distributor Champion 2013

1.

TL Lenka & Luděk Černých

Praha

16 200 b.

25 800 b.

2.

TL Kamila & Tomáš Tůmovi

Praha

15 500 b.

23 400 b.

3.

TL M. Divišová & P. Kuzma

Praha

14 700 b.

Poděbrady

21 600 b.

4.

TL František Bejblík

Tábor

14 600 b.

Eva & Jindřich Němcovi

Karlovy Vary

21 000 b.

3.

TL Zdeňka Havlová

Praha

11 900 b.

5. – 6.

Eliška & Rostislav Čechovi

Příbram

18 400 b.

5. – 6.

Petr & Pavel Vavrošovi

Ostrava

18 400 b.

Ing. Aleš & Vladislav Medlínovi

Hradec Králové

Anna & Vasyl Lypchakovi

Roudnice n. L.

3.

R. Nevím & L. M. Urbanová

4.

1.
2.

Candidate Distributor Champion 2013

Sales Champion 2013
1.

Petr Kuzma

SSD Ing. Žižkovi - Praha

49 prodejů

2.

47 prodejů

1.

David Volšický & Hana Vaváčková

České Budějovice

23 200 b.

3. – 4.

Jan Novák

SD M. & V. Bečvářovi

46 prodejů

2.

Petra & Pavel Egerovi

Liberec

13 800 b.

3. – 4.

Kamila & Tomáš Tůmovi

SSD Ing. Žižkovi - Praha

46 prodejů

3.

Iveta Zahrádková

Svitavy

10 000 b.

5.

Tomáš Tůmovec

SSD Ing. Žižkovi - Praha

45 prodejů

2013

Jana Gáboríková

SD M. & V. Bečvářovi

Speciální motivace pro českou Rainbow organizaci

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

kategorie SALES 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.

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

prosinec 2012
z kanceláře CD D. Volšického a H. Vaváčkové: B. Holmeister
z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Tábor: M. Kopecký

TS s 1. prodejem

z kanceláře RGD Z. Říčaře & J. Říčaře: J. Veselý, L. & M. Golubovi
z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Praha: S. Havlíková, M. Hlavnička, Z. Šíma,
Z. Vimmerová & A. Kulhánek
z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Tábor: R. Zákostelský, J. Zettner,
V. Novodvorská, H. Tomíšková
z kanceláře SD M. & V. Bečvářových: M. Fabiánová, J. Záhorczová
z kanceláře AD J. & J. Vaněčkových: J. Kříž

leden 2013
24 DEMO - Part Time

z kanceláře SD M. & V. Bečvářových: M. & P. Kostackých
z kanceláře AD E. & R. Čechových: M. Malý
z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Tábor: J. Žíla
z kanceláře AD A. & V. Lypchakových: M. Muzikantová

48 DEMO - Full Time

z kanceláře SD M. & V. Bečvářových: J. Šišková, J. Kramule, J. Šaffer, Z. Šmejkal

TS s 1. prodejem

z kanceláře RGD Z. Říčaře & J. Říčaře: Z. Palivec, M. Dvořák
z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Praha: M. & M. Horniačkovi, M.Houdová,
P. Václavovič
z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Tábor: D. Vláčilová, M. Kaukušová, J. Žíla
z kanceláře SD M. & V. Bečvářových: H. Bartoňová, L. Jalovecká, J. Kramule,
E. Pechová, Ž. Prosmanová,
z kanceláře AD E. & J. Němcových: P. Zelenková
z kanceláře AD J. & J. Vaněčkových: H. Sopková
z kanceláře AD E. & R. Čechových: M. Malý
z kanceláře AD A. & V. Lypchakových: R. Šťastný
z kanceláře CD D. Volšického a H. Vaváčkové: M. Exnerová

100+ osobních prodejů v kariéře

Libuše & Miroslav Endtovi
J. Suchý & M. Urbánková

SSD Ing. Žižkovi - Praha
AD J. Suchý & M. Urbánková

OSOBNÍ ÚSPĚCHY DISTRIBUTORŮ
24 DEMO - Part Time

24 DEMO - Part Time

800 prodejů
800 prodejů

únor 2013

z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Praha: E. & M. Kukačkovi
z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Tábor: J. Peterka, D. & M. Šenkýřovi
z kanceláře SD M. & V. Bečvářových: N. Křováková, T. Kramule
z kanceláře RGD Z. Říčaře & J. Říčaře: J. Veselý
z kanceláře AD E. & R. Čechových: V. Šafránek

AD s 10 a více osobními prodeji v měsíci

48 DEMO - Full Time
z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Praha: T. Tůmovec, P. Vosýnek,
K. & T. Tůmovi, L. & L. Černých, P. Mareš, L. Tichý & J. Kosíková, T. Šťástková,
K. Šícha, L. Vegner
z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Tábor: F. Bejblík, J. Hrnčíř, J. Beránek,
K. Chalupský, H. Tomíšková
z kanceláře SD M. & V. Bečvářových: J. Šaffer
z kanceláře RGD Z. Říčaře & J. Říčaře: O. & O. Bilun
z kanceláře AD Ing. A. & V. Medlínových: L. Kratochvílová
z kanceláře AD E. & R. Čechových: L. Šeba, M. Čupr
z kanceláře AD A. & V. Lypchakových: V. Macek

TS s 1. prodejem

z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Tábor: Š. Bumbová, L. Kubálová
z kanceláře RGD Z. Říčaře & J. Říčaře: P. Hrabina, R. Nevečeřal
z kanceláře SD M. & V. Bečvářových: G. Barták, J. Ježek, N. Křováková,
I. Pulchartová, J. Tejmar, J. Vybíhalová
z kanceláře AD E. & R. Čechových: V. Štička
z kanceláře AD A. & V. Lypchakových: T. Arnoštová

100+ osobních prodejů v kariéře

Eliška & Rostislav Čechovi
Jana Gáboríková
Zbyněk Dražil
Karel Chalupský
V. Baumová & K. Froněk
Milan Brňáček
Pavel Gottlieb

AD E. & R. Čechovi
SD M. & V. Bečvářovi
RGD Z. Říčař & J. Říčař
SSD Ing. Žižkovi - Tábor
AD M. Sladký & J. Novotný
RGD Z. Říčař & J. Říčař
SD M. & V. Bečvářovi

J. Suchý &
Vasyl
M. Urbánková Lypchak
12/ 2012
3/ 2013
10 prodejů
10 prodejů
1/ 2013
11 prodejů

500 prodejů
400 prodejů
300 prodejů
200 prodejů
200 prodejů
100 prodejů
100 prodejů

24 DEMO - Part Time

TS s 1. prodejem

z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Praha: P. Kopřiva, E. & M. Kukačkovi,
A. Kunc, A. Obermajerová, E. Patka, V. Písecký, P. Vopátka, M. Zítková
z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Tábor: M. Matěja
z kanceláře RGD Z. Říčaře & J. Říčaře: I. Fifaldová
z kanceláře SD M. & V. Bečvářových: M. Glässel M. & J. Kolina, T. Kramule,
V. Molnár, M. Nigrínová
z kanceláře AD E. & R. Čechových: V. Šafránek

100+ osobních prodejů v kariéře

Anna & Ing. Aleš Medlínovi AD Ing. A. & V. Medlínovi
SSD Ing. Žižkovi - Praha
Lenka & Luděk Černých
RGD Z. Říčař & J. Říčař
Antonín Huťa

500 prodejů
300 prodejů
100 prodejů

J. Suchý &
M. Urbánková
1/ 2013
51 demo

A. & Ing. A.
Medlínovi
3/ 2013
51 demo

Margita Bečvářová
2/ 2013 – 3 RC

24 DEMO - Part Time

100 Under One Roof

TS s 1. prodejem

100 prodejů pod jednou střechou v měsíci

z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Praha: M. Šilhavá & J. Líkař,
M. & R. Lisičanovi, M. Skleničková & B. Kocmanová
z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Tábor: J. Peterka
z kanceláře SD M. & V. Bečvářových: M. Ciner, J. Krupicová, J. Malenčuková
z kanceláře AD E. & R. Čechových: M. Mixová
z kanceláře AD J. & J. Vaněčkových: P. Sedlák
z kanceláře CD D. Volšického a H. Vaváčkové: M. Šimková

SSD Ing. Iveta
& Ing. Jiří Žižkovi
kancelář Praha
(celkem 121 titulů)
2/2013 – 100 prodejů
3/2013 – 175 prodejů

100+ osobních prodejů v kariéře

AD R. Nevím & L. M. Urbanová 600 prodejů
SD M. & V. Bečvářovi

E. & R.
Čechovi
3/ 2013
51 demo

Recruiting Stars

z kanceláře SD M. & V. Bečvářových: I. Pulchartová
z kanceláře RGD Z. Říčaře & J. Říčaře: J. Veselý

Roman Nevím
Jan Novák

Roman
Nevím
4/ 2013
10 prodejů

Club 48 demo AD

duben 2013

z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Praha: E. & M. Kukačkovi, P. Vopátka
z kanceláře SSD Ing. Žižkových - Tábor: F. Nejdr, P. Borovka

E. & R.
Čechovi
3/ 2013
11 prodejů

400 prodejů

Region EVOLUTION

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

REGIONÁLNÍ ŠAMPIÓNI REGIONU EVOLUTION
Sales Champs

Recruiting Champs

prodejní šampióni

prosinec 2012 J. Suchý & M. Urbánková
AD J. Suchý & M. Urbánková

10 prodejů

leden 2013

Sebastian Maliszewski
RGD Elzbieta Granowska

prosinec 2012 Libuše Stranková
SD M. & V. Bečvářovi

3 RC

leden 2013

17 prodejů
únor 2013

Jacek Sitek

RGD Elzbieta Granowska

Tomáš Tůmovec

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi

Dariusz Grzegorczuk
RGD Elzbieta Granowska

13 prodejů

www.rainbowaktuality.cz

SD Peter Kollár

prosinec 2012 Jiří Šaffer
SD M. & V. Bečvářovi

Tzvetelina Tzvetanova

RGD L. Popovic & Z. Popovic

Libor Nygrýn

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi

leden 2013

K. & T. Tůmovi

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi

3 RC

prosinec 2012

Jana Šišková

SD M. & V. Bečvářovi

Jan Novák

SD M. & V. Bečvářovi

leden 2013

František Bejblík

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi

O. & O. Bilun

RGD Z. Říčař & J. Říčař

46 demo

R. Stoyanova & M. Gancheva
SD Emil Vishnin

1336 demo
březen 2013

69 demo
duben 2013

R. Stoyanova & M. Gancheva
SD Emil Vishnin

1486 demo
únor 2013

45 demo
březen 2013

R. Stoyanova & M. Gancheva
SD Emil Vishnin

1322 demo

53 demo
únor 2013

4 RC
duben 2013

marketinkoví šampióni

41 demo

5 RC
březen 2013

17 prodejů
duben 2013

Marek Kollár

Marketing Champs

demo šampióni

10 RC
únor 2013

18 prodejů
březen 2013

Demo Champs

rekrutinkoví šampióni

R. Stoyanova & M. Gancheva
SD Emil Vishnin

1399 demo
duben 2013

R. Stoyanova & M. Gancheva
SD Emil Vishnin

1266 demo
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Orea Vital Hotel Sklář****
Harrachov 520
512 46 Harrachov
20. – 24. února 2013

ÚNOR 2013
Přátelé, kamarádi. Byl jsem poctěn, že se s vámi můžu podělit o své
dojmy z únorového Pace
setteru
v Harrachově v Orea Vital hotelu
Sklář. Vzhledem k tomu, že to byl
můj první Pacesetter, byl to pro mne
velký zážitek.
Už při příjezdu bylo velmi příjemné zjištění, že nás vítají v recepci
naši přátelé a hlavně, že nemusím
nikde čekat a řešit ubytování, které
bylo za nás již zařízené. Takže nezbývalo než vzít klíč a jít se pokochat
pokojem a vůbec hotelem, který byl
výborně zařízen. Když jsem přišel
na pokoj, tak tam na mě čekal dárek
na uvítanou a obálka, kde jsme měli
všechny naše aktivity, které jsme si
vybrali a program na celý pobyt.
Večer náš čekala uvítací recepce, která byla kromě výtečného jídla
doplněna zábavou, na kterou určitě nikdy nezapomenu. O zábavu
se postarali „Falešní hráči“, jejichž
profesí je bavit lidi pomocí kouzel,
triků s kartami, zkoušet lidskou
paměť a plno dalších věcí. Přiznám
se, že mě s nimi přešla veškerá chuť
zahrát si jakoukoli karetní hru v Las
Vegas, které mě teprve čekalo. Jsou
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vážně mistři svého oboru a je vidět,
když někdo něco perfektně natrénuje, není k poražení (měli bychom si
z nich vzít příklad). Na pokoji mě
opět překvapil dárek, a dárky jsme
pak dostávali každý večer.
Druhý den dopoledne jsem si
po pěti letech troufl jít na lyže. Dia
si mezitím užívala relaxační masáže, kosmetiku a odpočívala. Odpoledne nás čekal společný výlet na
exkurzi (odměna pro QuotaBustery) do místní sklárny. Nikdy by
mě nenapadlo, že bych mohl jet do
sklárny limuzínou (byl jsem v ní poprvé v životě) a opravdu jsem dostal
možnost se v ní projet. Exkurze ve
sklárně ve mně zanechala dost silné
dojmy. Když jsem na vlastní oči viděl, jak těžká a tvrdá práce to je, ale
hlavně za kolik peněz lidi pracují,
uvědomil jsem si znovu, jak skvělý business máme. Představte si, že
brusič skla, který osm hodin denně
jen brousí, a co je největší paradox,
pod studenou tekoucí vodou z potoka, která mu teče celý den na ruce,
má výplatu jako Team Leader za jeden prodej. Máme opravdu skvělou
příležitost, tak si jí važme.

Měli jsme možnost zkusit si práci skláře a vyfouknout si sklo. Povím
vám, že to není až tak úplně lehké
a bylo velice fajn si to vyzkoušet.
Náš výrobek jsme samozřejmě měli
možnost si vzít domů J. Myslím, že
jsme si to všichni užili. Po exkurzi
byl čas na večeři v soukromém pivovaru, kde bylo připraveno jídlo
a pití tak pro třikrát víc lidí než nás
tam bylo. Začalo velké „obžerství“
skvělých jídel, piv a samozřejmě slivovic...
Následující den byl pracovní
mítink, který byl uspořádaný formou „rytířů u kulatého stolu“. Seděli jsme všichni do kruhu a každý
měl možnost se vyjádřit ke každému prezentovanému tématu. Díky
tomu jsem si poznamenal spoustu
skvělých myšlenek, protože jsem byl
mezi nejlepšími lidmi v našem obchodě.
Ještě bych chtěl zmínit dva večery, které jsme s Diou strávili s Eliškou a Rostislavem Čechovými. Jestli
se nemýlím, tak Rosťa je jediný, kdo
má v této republice dvakrát odznak
za 25 prodejů v jednom měsíci. Sdělili jsme si navzájem spousty infor-

mací a moc mě potěšilo, když jsme
všichni vyhráli v následujícím měsíci putovní pohár. Tímto bych chtěl
Rosťovi a Elišce poděkovat.
Čekal nás poslední den a já opět
dopoledne vyrazil na lyže a odpoledne jsem pěkně odpočíval v relaxačním centru, kde jsem měl jednu
masáž za druhou a kde jsem nabral
síly na večerní závěrečnou párty. Na
večeři se opět podávalo skvělé jídlo
a pití. Nakonec se vyhodnocovaly
výsledky těch nejlepších za poslední
měsíce.
Chtěl bych poděkovat, že můžu
být součástí tak skvělého programu,
jakým Pacesetter bezpochyby je. Během pobytu si můžu užívat relaxaci,
dobré jídlo, pití, dárky, získat pracovní myšlenky, popovídat s kolegy
a hlavně, že za to všechno nemusím
vůbec, ale vůbec nic platit. Stačí se
všude jen podepsat… Doteď jsem
limuzínu a podpis za služby znal jen
z filmu J.
Takže díky moc a přeji všem, co
se chtějí účastnit Pacesetteru v Popovičkách… Hodně štěstí.
Břéťa Ťujík

www.rainbowaktuality.cz
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rainbow

®

Master Manager

opportunity

podmínky: 200 prodejů ve skupině
ve 3 po sobě jdoucích měsících, 3 TS*
1 mítink + 2 tréninky týdně
výhody: provize 13.000 Kč, nepotvrzuje,

5.000 Kč za prodej ve skupině

Master Satellite
Distributor

podmínky: 600 prodejů v šesti po sobě
jdoucích kalendářních měs

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

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

Super Satellite Distrib

podmínky: 250 prodejů v šesti po sobě

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

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

Satellite Distributor
podmínky: 75 prodejů v šesti po sobě

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

A

p

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

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

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

Team Leader

*TS =

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

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

Full–Timer
při splnění podmínky: 30 demo za měsíc, 1 mítink a 2 tréninky týdně, 6 a více prodejů za měsíc – provize +3.000 Kč
30 demo za měsíc, 1 mítink a 2 tréninky týdně – provize +2.000 Kč

provize:

gold demo
ZLATÁ LAMPA
při splnění podmínky

48 demo
za měsíc Full–Time

24 demo
za měsíc Part–Time

10.000 Kč

Part–Timer
při splnění podmínky: 15 demo za měsíc, 1 mítink a 1 trénink týdně – provize +2.000 Kč
provize:

8.000 Kč

new rainbow

®

za každý prodej PŘÍMÉHO spolupracovníka získává OZ desetinku VOLNÉHO RAINBOW

ě
sících

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
2. měsíc ... 3 prodeje

butor

ě jdoucích kalendářních měsících

+
+

1 prodej
4 prodeje

+
+

3 prodeje
1 prodej

JEDNO VOLNÉ RAINBOW + 0,4 RB do dalšího měsíce

=
=

3 prodeje

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

recruiting star

jdoucích kalendářních měsících

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.

Area Distributor

podmínky: 20 prodejů ve třech po sobě jdoucích
kalendářních měsících

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

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

10 prodejů
za měsíc

SALES STAR

25 prodejů za měsíc
15 prodejů
za měsíc

WORLDWIDE SALES CHAMP

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

prsten celosvětového prodejního šampióna
20 prodejů
za měsíc

career pins
Recruit

první osobní prodej

Dealer

5

14

34

54

74

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

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

Alergická onemocnění jsou dnes jedním
z nejčastějších zdravotních problémů, s nimiž se
v civilizovaných zemích setkáváme. Podle různých statistik vychází, že až 30 % běžné populace
v evropských zemích tvoří lidé, kteří si nesou ve
svém životě vrozenou dispozici k tomu, aby se
stali v průběhu života přecitlivělými na některou
z biologických látek, které jsou schopny spustit
alergickou reakci. Podstatou alergické reakce je
imunologický proces, při němž po styku s látkou
schopnou takovou reakci vyvolat (alergenem)
začne organizmus produkovat protilátky proti
tomuto alergenu. Tyto protilátky se pak vážou
na různé typy buněk v lidském těle a provokují
produkci aktivních působků, jež poškozují tkáně,
vedou k otoku, svědění, produkci hlenu, stažení
průdušek a dalším příznakům, které souhrnně
označujeme jako alergické příznaky.
Obecně se docela mezi lidmi ví o alergii na pylová zrna a jimi způsobených příznacích sezónní
rýmy nebo astmatu, je určité povědomí o alergii
na zvířata a různé domácí mazlíčky. Hodně se
také diskutuje vliv prostředí, v němž alergik žije,
přičemž se v médiích ponejvíce přetřásá vliv průmyslového znečištění, dopravního smogu nebo
zátěže lokálními topeništi. Méně se ale obecně
mezi lidmi ví o vlivu vnitřního prostředí budov,
kde alergik žije, pracuje nebo třeba chodí do
školy. Přitom právě uvnitř budov trávíme v současné době až 90 % všeho času a prostředí uvnitř
domácností, škol, pracovišť i dalších veřejných
vnitřních prostředí určuje průběh mnoha nemocí včetně alergií více, než si dovedeme představit.
Jedním z hlavních nepříznivých podnětů,
s nimiž se alergik v prostředí budov setkává, je
domácí prach. Dnes už se ví, že prach je směsí
organických i anorganických substancí. Tou hlavní složkou, která se podílí na vzniku a průběhu
alergické reakce není sám prach, jak se kdysi soudilo, ale jsou to právě biologicky aktivní výměšky
miniaturních roztočů, kteří v prachu žijí. Roztoč
domácího prachu – Dermatophagoides pteronyssinus - i jeho další příbuzní, žije s oblibou ve
vlhkém a teplém prostředí, s oblíbenou relativní
vlhkostí nad 50 % a teplotou kolem 25 st. Celsia.
Takové prostředí máme doma všichni v podobě
našich postelí a hlavně matrací a lůžkovin, které
v postelích máme. Roztoči se nejvíce drží v prostředí matrací, které obvykle nejsou tak často
čištěny, jako jsou ostatní lůžkoviny, natož pak vyměňovány. V noci roztoči vycestují z matrací do
pro ně přívětivého prostředí prohřáté a zavlhlé
postele. Exkrementy, které pak po sobě v posteli
zanechávají, jsou spícím hostitelem vdechovány
a u disponovaného jedince spouštějí alergický zánět ve sliznicích dýchacích cest. Je tedy klíčové,
aby byly lůžkoviny pravidelně jednou týdně vyměňovány a prány v teplotě nad 60 st.C. Známý
účinek proti roztočům je i vymrazení lůžkovin
nebo třeba plyšových hraček v mrazáku nebo při
dostatečném mrazu i venku. Pomáhá i vliv
slunce. Důležitou složkou preventivního
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Alergik a je

režimu jsou i různé povlaky na matrace, které
brání migraci roztočů z matrací. Na matrace se
nesmí zapomínat ani při čištění lůžka. Účinné vysátí pomocí kvalitního efektivního vysavače s dostatečnou vysokoúčinnou filtrací částic může nálož roztočů významně snížit, ač ani tento postup
je neodstraní úplně. Metody prevence roztočové
alergie je tedy třeba vždy kombinovat.
Další významnou složkou alergenní zátěže
domácího prostředí jsou alergeny zvířat. Nějakého domácího mazlíčka má v současné době asi
polovina domácností. I když se obecně rodinám
s alergickou vlohou chování domácích zvířat nedoporučuje, realita je prostě taková, že i tam, kde
je jasně prokázaný příčinný vztah alergických
potíží a zvířecího alergenu, bývá situace obtížně
řešitelná či zcela neřešitelná. Psychická vazby na
zvíře bývá někdy až tak velká, že nemocní i s těžkými projevy alergie a astmatu raději přijmou riziko těžkých potíží nebo záchvatů, než aby se zví-

řete zbavili. Je-li nemoc skutečně velmi závažná,
musí být odstranění zvířete skutečně důsledné,
neboť může jít až o stavy těžce zatěžující zdraví
nebo dokonce ohrožující nemocného na životě.
Zdravotníci jsou tak často stavěni před závažné
rozhodovací dilema, neboť jasně vědí, co je nutným preventivním či přímo léčebným opatřením,
na druhé straně ovšem vědí, že pacient jejich doporučení k odstranění zvířete stejně neposlechne
a přítomnost spouštěcího faktoru je nutno vzít
jako danou. V takovém případě je alespoň nutné
se snažit o co největší omezení přítomnosti a vlivu zvířecího alergenu. Platí alespoň požadavek,
aby mělo zvíře svůj vyhrazený prostor, aby mělo
zákaz vstupu do ložnice, aby kontakt s nemocným nebyl příliš blízký. I zde pak významně záleží na hygienickém režimu domácnosti, častém
a hlavně účinném vysávání, pravidelném větrání
a stírání prachu na vlhko. Mezi zvířaty je nejvíce
alergenní kočka domácí, jejíž alergeny mají navíc
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eho domov

nevýhodné aerodynamické vlastnosti a drží se
v prostředí velmi dlouho i po odstranění zvířete.
Alergeny kočky se navíc úspěšně přenášejí na oblečení i do prostředí, kde jinak kočka nežije. Podobně se uplatňují alergeny různých malých zvířat (morčata, myši, krysy, potkani, pískomilové
apod.). Alergeny psa jsou o něco méně agresivní,
pes se navíc – na rozdíl od kočky – dá bez větších
dramatických událostí i pravidelně vykoupat. Pokud už v domácnosti kočka je, je jistě zajímavou
informací údaj od veterinářů, že kastrovaný kocour produkuje až 5x méně alergenu než kocour
s plným vybavením… Příznivý vliv mohou mít
i některé typy čističek vzduchu s účinnou cirkulací a filtrací.
Jedním z rizikových faktorů, který se podílí
na dráždění dýchacích cest, je cigaretový kouř.
Kouření, a to i kouření pasivní, nejen, že dráždí dýchací cesty, způsobuje zánět, zvyšuje riziko
infekce, usnadňuje průnik alergenu do sliznice.
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Kouření dokonce poškozuje některé receptory
pro léky proti astmatu a tím významně snižuje jejich účinek. Je paradoxem, že tento vysoce rizikový faktor, jehož negativní vliv dokonce přesahuje
negativní vlivy různých alergenů nebo infekčních
agens, je jedním z nejobtížněji odstranitelných rizik. Přesto, že jde o rizikový faktor, který je přesně
definovaný, jehož zdroj je dokonale uchopitelný
a známý, je odstranění vlivu kouření jedním
z nejobtížnějších úkolů, se kterými se zdravotníci
potýkají. Pro alergika a ještě více pro astmatika,
je kouření skutečným vysokým rizikem, neboť
vedle obecných spolehlivě ověřených negativních
vlivů – vznik rakoviny, rozvoj srdečních problémů a zvýšená rizika infarktu myokardu a cévních
onemocnění – se podílí skutečně na zhoršení
průběhu nemoci, těžkém poškození dýchacích
cest a snižuje účinnost jinak velmi fungující léčby. Pokud už je v domácnosti alergika kuřák, je
zcela bezpodmínečným požadavkem, aby nekouřil v domácím uzavřeném prostředí a aby domácnost do kontaktu s kouřem vůbec nepřišla.
Důležitou součástí prevence alergie a důležitou
součástí celkové péče o alergika je i celkový režim
domácnosti. Je třeba zajistit v bytě dostatečnou
cirkulaci vzduchu. Ta bývá správně obstarána
pravidelným a intenzivním větráním, které by
mělo ale respektovat současnou pylovou situaci
a konkrétní meteorologické podmínky. Důležitá
je i mikrocirkulace vzduchu, obzvláště v bytech
vybavených dobře těsnícími plastovými okny.
Kromě bytového prostředí je třeba v péči
o alergika myslet i na možnou expozici alergenům v jiných prostředích. Rizikovým prostředím
mohou být například nevětrané chaty nebo chalupy. Je vždy dobře prostor rekreačního obydlí
při příjezdu nejprve pořádně provětrat a provětrat i lůžkoviny, pokud možno dříve, než alergik
vůbec do obydlí vstoupí. I když v rekreačních
obydlích bývá někdy hygienický režim trochu
volnější, než v bytě určeném k pravidelnému bydlení, v případě alergika je nutno trvat i v těchto
podmínkách na řádném úklidu, větrání a péči
o lůžkoviny. Pokud nemá alergik prostředí o víkendu pod kontrolou, může se stát, že i jinak
dobře vedený hygienický režim v bytě ke stálému
bydlení nestačí k prevenci zhoršení nemoci nebo
prevenci akutních potíží.

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

Společnosti Asthma and Allergy Foundation of America (USA) a Allergy Standards
Limited (Irsko) ve svých laboratořích testovaly Rainbow a prokázaly, že

33 Rainbow zbaví domácnost velkého množství alergenů.
33 Tyto odstraněné alergeny nemohou nikam utéci. Zůstávají v nádobě s vodou.
33 Rainbow je při odstraňování alergenů stále stejně účinné,
i přes nečistotami zaplňující se nádobu s vodou.
33 Při vyprazdňování nádoby s vodou nejste vystaveni
alergenům.

POMÁHÁ

Meets
ASP:03:03
Standard for
Vacuum Cleaners

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

www.cipa.cz
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Las Vegas 22. – 25. dubna 2013

HOTEL HILTON PRAGUE
pátek 23. listopadu 2012

P

o desetihodinovém letu z Londýna dosedáme v nejbláznivějším, v poušti vyrostlém městě, v Las Vegas.
Po přistání se příletovou halou naposledy při
této cestě ozývají výkřiky: jedna, dvě, ......, čtyřicet. Nikdo nechybí! Honzův geniálně nenápadný
způsob kontroly všech zúčastněných (doteď si pamatuju svoje pořadí – 26 J) nás bavil a na tvářích
kolemjdoucích vyvolával nechápavé výrazy.
Autobus zastavuje před luxusním hotelem
Bellagio. Wow! V myšlenkách se vracím k Dannyho parťákům. Slyším šumění pompézní fontány, teplý vzduch je prosycen nepoznaným, velmi
lákavým životem v Las Vegas. V recepci nás vítá
skupina Pacesetterů, kteří vyrazili na cestu o tři
dny dříve a užívali si všech vymožeností, které
jim společnost Rexair připravila.
Je před námi pět úžasných dní, na které se
všichni těšíme.
Ráno nemůžeme dospat a v 7:30 odcházíme
směr Stratosféra. Je to 300 m vysoká věž, na jejímž vrcholu jsou snad ty nejšílenější atrakce.
Stojí až na samém konci Las Vegas Boulevardu,
takže cestou procházíme téměř celý Strip. Ten je
srdcem Las Vegas, měří přes 7 km a nachází se
na něm většina úžasných hotelových komplexů,
které jsou zároveň i obřími kasíny. Vcházíme do
hotelu Caesar Palace, který je postaven ve stylu
starého Říma. Jsou tu promenády, ulice, náměstí
i kašny. Modré nebe místo bílého stropu dokresluje zajímavou atmosféru. Další zastávkou je Venetian. Venku i uvnitř se tu vine Canale Grande.
Stačí nastoupit na gondolu a za zpěvu gondoliéra
se ocitnete v Benátkách. Další hotely. Paříž s replikou Eiffelovky, New York s mrakodrapy i Empire State Building, kopie pyramidy se Sfingou
a další… Ve Vegas je úplně všechno a všichni. Od
Elvise až po Ferdu Mravence J. Po několikahodinovém výletu jsme zpět u ,,našeho hotelu“, kde
obdivujeme dech beroucí představení fontány.
Pondělí. Dnes už žádné chození. Naštěstí.
I dnešní volno využil každý po svém. Někteří se
vydali auty na Grand Canyon, jiní zvolili nákupy. A ti, kteří se neušlapali včera, se dnes hodlali dorazit. My jsme zvolili výlet helikoptérou na
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přehradu Hoover Dam. Já, David a Michal Majer
s malým strachem nasedáme do červené helikoptéry. Velmi mladý pilot tomu moc nepřidává… S lehkostí se zvedáme a během pár minut
si můžeme tento skvost vodní architektury prohlédnout z ptačí perspektivy. Juchůůů, my letíme
J. V duchu si říkám, ten Rainbow život se mi
začíná líbit. Večerním programem byla uvítací
recepce. Bíle prostřené a načančané stoly u bazénu, příjemná hudba, lahodně vyhlížející jídlo,
čerstvé ovoce. U vedlejšího stolu se směje Marilyn
Monroe, Cher špulí rty na vyděšeného pána a mě
zrovna líbá Elwis.
Úterý. Už je to tady. Oblékáme si bleděmodré tričko poseté fotkami naší výpravy a nápisem
CZECH It Out! Přijde mi divné, že si nás ve výtahu začínají fotit. Významné pohledy jsou zřejmé
na každém kroku. Vzdáleně slyším: wow Czech…
začínám být pyšná J. V sále je těžko popsatelná
atmosféra. Energie stříká ze všech stran. Je tady
asi tisíc lidí z různých koutů planety. Naši už vuvuzelují, tancují. Mítinkem bude provázet v tuto
chvíli už vlajkami z celého světa zasypaný Lyle
Freeland. Jsme třetí nejpočetnější skupina. V počtu účastníků jsou před námi jen USA a Brazílie,
za námi ještě dalších 34 zemí. Celým mítinkem se
nese motto: ,,Nemožné, je skutečně možné“.
Na pódiu se začínají rozdávat v tombole stovky
dolarů, ale v porovnání s tím, co přijde za pár hodin, jsou to jen drobné. Celosvětové setkání lidí
z Rainbow je vždy výjimečné. V jednom sále je až
vražedná kombinace úspěchu a silných životních
příběhů… Na pódium přichází příjemná Satelitní distributorka Dawn Syring. Páni, je jí jen pětadvacet a je v Rainbow obchodě teprve tři roky.
Z jejího vystoupení si zapisuji do poznámek heslo: ,,Nikoho nesuďte, nabídněte Rainbow příležitost každému“. Další z hostů je Edie Boudreaux
– samoživitelka čtyř dětí. Její motto: ,,Pracuj dvanáct hodin denně a můžeš si vybrat, která půlka
dne to bude“ dokreslují fakta – za týden 37 demo
a 22 prodejů. Klobouk dolů.
Velmi silným zážitkem pro mě bylo setkání
s Victorem Peraltou. Kromě fotky si odnáším
jeho pár slov, která s námi prohodil: ,,Plánuj, pra-

cuj, rozvíjej se“.
Jdou se losovat volná Rainbow, v každé kategorii mají losy ,,naši“. Hned v druhém losování
vyhrává „volňáka“ Libor Nygrýn z táborské kanceláře. Lyle sahá do osudí za kategorii Recruiting.
Když slyším „David Volšický a Hana Vaváčková“
začínám zběsile ječet a radovat se. Superrr!!! To
byl pocit. Do třetice vytahují Břéťu Ťujíka z pražské kanceláře.
Večerní Gala s vyhodnocením, výtečnou několikachodovou večeří a vystoupením prezidenta
společnosti Paula Vidoviche, pak uzavřelo tento
nabitý den.
Středa. Copak nám inženýři v Rexair vymysleli
k ,,Rembíkovi“ nového? Plným sálem se nese burácející jásot, který nebere konce! Myslím, že tohle nám zaručeně pomůže otevřít dveře k novým
zákazníkům. Po skončení mítinku se skupina
výherců bonusového víkendu odebrala na večeři
do jedné z nejvyhlášenějších steakových restaurací Vegas – Harley Davidson Café. Už jen pohled
zvenku vám dráždí chuťové buňky. Závidím J.
A co víc, součástí večeře je i losování o další volné
Rainbow. To si domů povezou Marcela Divišová
s Petrem Kuzmou.
Večerní závěrečná párty byla parádní. Paul
Vidovich sliboval „nejvelkolepější mejdan, jaký
jsme kdy zažili“. A opravdu. Blikající čelenky, barevné paruky, balónky, fotbálek, videohry, popcorn, dvě vynikající kapely. Popíjelo se a hlavně
tančilo na všechny způsoby dlouho do noci...
Ve čtvrtek vyrážíme půjčeným Mustangem
na poslední nákupy. Ještě ulovíme poslední fotku před cedulí Las Vegas a k večeru usedáme do
sedačky autobusu směr letiště. Po šestnácti hodinách se na Letišti Václava Havla ozývá jedna,
dvě..... čtyřicet. Nikdo nechybí..., společné foto
a domů.
Možná nikdo z nás nechtěl prodávat ty ,,drahé
vysavače“, ale všichni si přejeme být za rok na dalším Světovém mítinku Rainbow v úžasném mexickém Cancunu. Slyšet příběhy těch nejlepších
a hlavně být mezi nimi. Je přece úžasné změnit
život sobě a nabídnout Rainbow příležitost ostatním...
Hanka Vaváčková

www.rainbowaktuality.cz

www.rainbowaktuality.cz
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www.rainbowaktuality.cz

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

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

Popovičky
kvalifikační období: 1. 2. 2013 - 31. 7. 2013

21. - 25. srpna 2013
Program Pacesetters
Jedná se o pětidenní pobyt v luxusních hotelech na atraktivních místech – doposud nejvíce v České republice a na Slovensku, ale i na
Bahamských ostrovech. Všichni kvalifikovaní účastníci se dvakrát do
roka stanou hosty těchto resortů. Čeká vás program nabitý událostmi, poznáváním, relaxací, adrenalinem, romantikou, sportem i dobrodružstvím, které jinde nezažijete. Máte jedinečnou možnost setkat se
s nejlepšími lidmi v Rainbow obchodu, vychutnat si výtečné jídlo i pití
a samozřejmě se účastnit přínosného obchodního mítinku.
Tomuto pobytu předchází půlroční kvalifikační období. Každý Team
Leader, Manager, Candidate Distributor a Area Distributor obdrží speciální kvótu, kterou musí splnit, aby se tohoto programu mohl účastnit.

POZOR! PRVNÍ POVÝŠENÝ TEAM LEADER V KVALIFIKAČNÍM
OBDOBÍ SE TENTOKRÁT VÝJIMEČNĚ ZÚČASTNÍ
PACESETTER MÍTINKU AUTOMATICKY!

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

tentokrát Vás čeká

TROCHA ADRENALINU...
Zažijete pocit volného pádu v bezpečí větrného tunelu, v bezpečné výšce
a za neustálého dozoru profesionálních instruktorů! Jediný tunel na světě
s kruhovou skleněnou letovou komorou o průměru 4,3 metrů a celkové
výšce neuvěřitelných 14 m, ve které si vyzkoušíte jaké to je, když vítr fouká rychlostí přes 270 km/h.

TL Vladimír Kramule
SD M. & V. Bečvářovi

průběžné výsledky kvalifikace k 30. 4. 2013
BLAHOPŘEJEME VLADIMÍRU KRAMULEMU K POVÝŠENÍ
NA POZICI TEAM LEADER A TÍM PÁDEM K AUTOMATICKÉ
ÚČASTI PRO PRVNÍHO POVÝŠENÉHO TEAM LEADERA
NA PACESETTER MÍTINKU V POPOVIČKÁCH.

přehled kvót
Pozice

Jméno

Účast

QB

Kvalifikace

Výzva

Zbývající počet prodejů
QB

Výzva

AD

Eva & Jindřich Němcovi

120

20

132

22,0

168

28

5

13

7

95

107

143

AD

Anna & Vasyl Lypchakovi

120

20

132

22,0

168

28

9

22

13

76

88

124

AD

Ing. Aleš & Vladislav Medlínovi

150

25

165

28,0

210

35

12

12

10

116

131

176

AD

Roman Nevím & Lucie Marie Urbanová

120

20

132

22,0

168

28

6

10

12

92

104

140

AD

Josef Suchý & Martina Urbánková

120

20

132

22,0

168

28

4

5

1

110

122

158

AD

Jana & Jiří Vaněčkovi

120

20

132

22,0

168

28

3

2

2

113

125

161

AD

Martina Orihelová

120

20

132

22,0

168

28

9

17

8

86

98

134

AD

Petr & Pavel Vavrošovi

120

20

132

22,0

168

28

5

11

4

100

112

148

AD

Miroslav Sladký & Josef Novotný

120

20

132

22,0

168

28

9

10

7

94

106

142

AD

Petra & Tomáš Bečvářovi

120

20

132

22,0

168

28

5

6

8

101

113

149

AD

Zdeněk Barták

120

20

132

22,0

168

28

1

0

0

119

131

167

AD

Iva & Jaroslav Škubicovi

120

20

132

22,0

168

28

1

2

2

115

127

163

AD

Eliška & Rostislav Čechovi

120

20

132

22,0

168

28

10

33

17

60

72

108

CD

David Volšický & Hana Vaváčková

60

10

66

11,0

84

14

0

5

3

52

58

76

CD

Petra & Pavel Egerovi

60

10

66

11

84

14

4

0

0

56

62

80

CD

Iveta Zahrádková

60

10

66

11

84

14

0

0

0

60

66

84

EM

Diana Sikorová & Břetislav Ťujík

198

33

218

37,0

278

47

39

58

16

85

105

165

JM

Miroslava & Petr Vosýnkovi

180

30

198

33

252

42

8

28

20

124

142

196

JM

Dana & Miroslav Špeťkovi

180

30

198

33,0

252

42

21

32

21

106

124

178

EM

Martin Hach

366

61

403

68

513

86

33

44

30

259

296

406

JM

Jana Šišková

180

30

199

33

252

42

29

28

28

95

114

167

SM

Hana & Libor Nygrýnovi

216

36

238

40

303

51

8

18

4

186

208

273

JM

Tomáš Dvořák

180

30

198

33

252

42

10

22

10

138

156

210

EM

Libuše & Miroslav Endtovi

300

50

330

55

420

70

51

66

26

157

187

277

JM

Petr Kučera

180

30

198

33

252

42

5

3

1

171

189

243

TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL

Zdeňka Havlová
Tanya Šťástková
Marcela Divišová & Petr Kuzma

120

20

132

22

168

28

7

15

12

86

98

134

120

20

132

22

168

28

7

14

12

87

99

135

120

20

132

22

168

28

15

22

4

79

91

127

Miloš Procházka
Kamila & Tomáš Tůmovi
Jana Gáboríková & Jan Novák
Pavel Mareš
Jitka & Karel Šíchovi
František Bejblík
Lenka & Luděk Černých
Michal Majer
Libuše Stranková
Jaroslav Beránek
Petra Schwarzová
Natalya Štotová
Milan Nedoma
Milan Habich ml.

120

20

132

22

168

28

10

15

13

82

94

130

120

20

132

22

168

28

10

15

13

82

94

130

120

20

132

22

168

28

21

20

13

66

78

114

120

20

132

22

168

28

4

7

9

100

112

148

120

20

132

22

168

28

4

5

4

107

119

155

120

20

132

22

168

28

9

11

9

91

103

139

120

20

132

22

168

28

10

9

8

93

105

141

120

20

132

22

168

28

5

9

5

101

113

149

120

20

132

22

168

28

9

9

7

95

107

143

120

20

132

22

168

28

0

5

3

112

124

160

120

20

132

22

168

28

2

2

2

114

126

162

120

20

132

22

168

28

4

1

4

111

123

159

120

20

132

22

168

28

3

2

2

113

125

161

120

20

132

22

168

28

1

2

2

115

127

163

6 měs.

měsíc

6 měs.

měsíc

6 měs.

měsíc

únor

březen

duben

květen

červen

Webové stránky Pacesetters pro vás PRAVIDELNĚ AKTUALIZUJEME!
Samozřejmostí je, že na webových stránkách Pacesetters najdete vždy aktuální informace. Ať už se jedná o výsledky
kvalifikace, užitečné odkazy týkající se nadcházejícího mítinku, anebo veškerá pravidla vyhodnocování Pacesetters.

www.pacesetters.cz

červenec

Účast

Napsali jste nám...

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

info@rainbowsystem.cz

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

Dobrý den, ráda bych vašim prostřednictvím poděkovala vašemu zaměstnanci panu Tartárkovi za
servis, který prováděl u nás doma. Nejenže nám
„našeho rainbouška“ důkladně prohlédl, ale nad
rámec svých povinností vysvětlil a poradil. Ještě
jednou moc děkuji.
Vaši spokojení zákazníci
		

Jana a František D., Praha 9

Vážený pan Ing. Jiří Žižka

Vážená společnosti,
jsme majiteli déle než 15 let v pořadí již třetího zařízení
Rainbow. Toto úklidové zařízení je vynikající, opravdu nadčasové a pro nás bezkonkurenční pomocník v naší domácnosti, i v domácnosti naší dcery.
Vůbec první kontakt jsme uskutečnili prostřednictvím
manželů Pařízkových, kteří nám stroj nejen kvalitně předvedli, ale i dodali, a to ve všech třech případech. Zároveň
nám pravidelně poskytují servisní prohlídky a v případě potřeby vždy ochotně dodají potřebné úklidové prostředky.
Musím však podotknout, že za celou dobu jsme se
nesetkali u Rainbow se žádnými závadami.
Chtěli bychom tímto poděkovat manželům Pařízkovým
za vysokou profesionalitu, se kterou svoji práci vykonávají,
za jejich spolehlivost a příjemné vystupování.

Jsme oba důchodci a přesto jsme se rozhodli
koupit Rainbow na splátky – už teď vidíme, jak
dobře
jsme udělali. Chceme touto cestou poděk
ovat
vašemu zástupci za příjemnou a vysoce odbor
nou
prezentaci Vašeho výrobku.

Dne 4. 2. 2013 jsme byli s manželem osloveni
vaší zaměstnankyní ohledně provedení ukázky
vašeho výrobku Rainbow. Na začátku ukázky
jsem panu Novákovi sdělila, že si ho rádi poslechneme, ale nic nebudeme kupovat. Nakonec
to dopadlo tak, že jsme si váš výrobek zakoupili. Vyprávěl nám o výrobku tak krásně a mile,
že jsme neodolali. Ještě jednou děkuji a přeji
vám, abyste měli takových pracovníků jako je
pan Zdeněk Novák více.
		

Zákazníci manželé P.

Dovolte ještě, abychom Vaší společnosti popřáli do
dalších let mnoho úspěchů a hodně spokojených zákazníků.
			
		

Blanka a Stanislav M.

Zdeňka. a Zdeněk. P.

Rád bych poděkoval Vašemu servisnímu středisku
za kvalitní a rychlé jednání. Váš technik byl velmi
příjemný, vše potřebné mi vysvětlil a poradil.
			Václav H.

treasures of
Prodejní kampaň pro RGD a Satelitní Distributory

KVALIFIK AČNÍ
OBDOBÍ:
KVĚTEN, ČERVEN A ČERVENEC 2013

DATUM CESTY:
13. – 19. ŘÍJNA 2013

6 výherců z k anadsko amerického trhu

4 RGD + 2 Satelitní distributoři

6 výherců z mezinárodního trhu
4 RGD + 2 Satelitní distributoři

RGD Zdeněk Říčař & Jan Říčař
Praha, Kladno, Liberec

Za splnění motivací si tablety Prestigio převzali Miroslav
Petr a Miroslav Linka ze servisu pražské centrály.

Březen byl měsícem plným motivací, a tak si pořádnou
šunku vyhrál Milan Brňáček, Jiří Machovský
si poslechne hudbu v novém iPodu
a Saša Bilun převzal vysněný tablet od Prestigia.

Ivana Valtová z Kladna přebírá zlatou lampu
za 24 demo na částečný úvazek.
Milan Brňáček a Saša Bilun splnili motivaci
marketingového manažera Petra Brdička
a přišli si pro poukázky do Tesca.

Splněné motivace přinesly iPod Evě Pařízkové z Kladna
a dále pořádnou porci masa Miroslavu Linkovi,
Jiřímu Machovskému a Sašovi Bilunovi.

Nováček Libuška Tóthová v našem losování
o super ceny vyhrála luxusní sadu vůní.
Personalistka Jana Míčková předala spolu s RGD Janem
Říčařem odznak za 5. osobní prodej svému
Talent Scoutovi Pepovi Veselému.

Na konci února jsme za splnění motivací hromadně
povečeřeli u Rudolfina. Bavili se i Petra a Pavel
Egerovi z Liberce.

Miroslav Petr předal odznak za 5. osobní prodej
svému Talent Scoutovi Karlu Schebestovi.

RGD Zdeněk Říčař a Jan Říčař se jako spousta dalších
zúčastnili mítinku v Las Vegas. Za prodeje po dobu
jejich nepřítomnosti si pro kompletní sestavu
„přídavek“ přišli Olga a Saša Bilunovi.

Fremont Street v Las Vegas... zleva: Miroslav Petr,
RGD Jan Říčar, Jan Řehák, Vladimír a Ivana Kýnovi,
RGD Zdeněk Říčař a SD Peter Kollár ze Slovenska.

www.rainbowaktuality.cz

Antonín Huťa ze servisu centrální kanceláře
si za splnění motivace přišel pro parádní
multifunkční zařízení.

Vedoucí servisu pražské centrály Miroslav Petr
si Vegas opravdu užil.
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SSD Ing. Iveta & Ing. Jiří Žižkovi
Praha, Brno, České Budějovice

Manager trophy a 1 000 Kč navíc k provizím v lednu,
únoru a březnu získala červená skupina pod taktovkou
Diany Sikorové a Břéti Ťujíka.

Na mítinku se těšíme na tombolu: Mirka Vosýnková vyhrála
kabelku Gaudí a nováček Magda Lisičanová parfém DKNY.

15 prodejů Marcely Divišové a Petra Kuzmy a 17 prodejů
Tomáše Tůmovce si zaslouží ocenění za skvělou práci v březnu.

Deset tisíc za TOP měsíce v ruletě vyhráli
manželé Tůmovi...

... a z Českých Budějovic nováček
Bohumír Holmeister.

Zlatá demo lampa za 24 demo na poloviční úvazek bude slušet
manželům Kukačkovým a Mirkovi Malému.

Sada Rainbow osušek je velmi ceněná, vyplatí se pro ně udělat něco navíc.
V dubnu jsme v soutěži rozdali
4,5 kg stříbra z našeho pokladu.

První členové VIP klubu Kamila a Tomáš Tůmovi
pozvali do klubu na trénink svoji růžovou skupinu.

Na dubnovém mítinku jsme podle kariéry předali 23 volných Rainbow
a 666 tisíc na bonusech pro Managery.

34

Za práci v lednu až březnu posíláme skupinu 80 lidí na dovolenou na Mallorcu.
Těšíme se v červenci na krásné fotky.

www.rainbowaktuality.cz

SSD Ing. Iveta & Ing. Jiří Žižkovi
Tábor

Na konci května si někdo udělá radost
vylosovaným volným Rainbow.
Táboráci ve Vegas.

Přípravy na Den
otevřených dveří
jsou hotové
a můžeme začít.

Na 1. máje nesmí chybět klobásky.

Oslava 1. máje v Táboře.

www.rainbowaktuality.cz

Květnová líbačka pod rozkvetlou třešní...

Ve Vegas jsme byli stále na podiu.

Táborská kancelář byla osvobozená od prašných bestií.

Barikáda z prašáků nevydržela nápor Rainbow tanku.

Nejlepší mávátko se bude vybírat těžko.
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AD Eva & Jindřich Němcovi
Karlovy Vary

Ve finále soutěže Recruiting Cup vyhrál Míra Valeš krásnou Rainbow Fiestu.

Míra Valeš školí svého Talent Scouta
Míru Záchulu.

Štístko Míra při další výhře.
Tentokrát luxusní parfém
a 10kg kýta za výsledky
v DreamDay.

Mítink je příležitost sdílet zkušenosti.

Irena se učí mýt stěrkou okna.
Jde to skvěle!

Olga trénuje předvedení RainJetu.
Hodně prodejů už pomohl uzavřít.

AD Martina Orihelová
Louny

Ve VIP klubu v žižkovácké kanceláři.

Obchodní zástupci, kteří získají přístup
do VIP, mají k dispozici i masážní křesla.

Vlaďka Štěpinová získává v týdenní soutěži
bonus navíc – za práci na 109%.

Martina na zahajovacím večírku v Las Vegas.

Před odletem do Las Vegas
s Lídou Kratochvílovou
a Aničkou Medlínovou.
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Pozdrav z Las Vegas.

Foto s Paulem Vidovichem nesmělo chybět.

www.rainbowaktuality.cz

AD Ing. Aleš & Vladislav Medlínovi
Viva Las Vegas! Musíte zažít, abyste pochopili!
AD Anna Medlínová a Lída Kratochvílová na procházce
po městě, které nikdy nespí. J

Hradec Králové

Benátky
uvnitř hotelu!
I toto zažijete v Las Vegas. Kdo jede příště?

AD Vláďa Medlín předává Jáře Novotné a Lídě
Kratochvílové několik ročních dálničních známek
za splnění krátkodobé soutěže. Gratulujeme!

Homer Simpson zdraví
Rainbow Hradec Králové.
První foto Lídy Kratochvílové s prezidentem
společnosti Rexair Paulem Vidovichem.

Gratulujeme Lídě Kratochvílové
k získání exklusivní Rainbow
výbavy a zároveň splnění
odznaku za 10 prodejů v měsíci.

Super nálada panovala i na závěrečné párty.
SSD Ing. Jiří Žižka a naše Anička s Lídou.

AD Petra & Tomáš Bečvářovi
Vítej v Las Vegas, Tome.

Mladá Boleslav

Gábina se už těší na novou pračku.

Elvis žije v Nevadě.
Mexická snídaně v Las Vegas.
Tomáš a Pavla vyhráli kýtu za Dream day!

www.rainbowaktuality.cz

Naše poklady.
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AD Miroslav Sladký & Josef Novotný
Plzeň - Lobzy

Miroslav Sladký a jeho zákazníci.

Ing. Petr Soukup a Žaneta Kucharská získali
poukazy na pohonné hmoty za demo z dema.

Ing. Petr Soukup a jeho zákazníci.

Žaneta Kucharská dobře pracuje
s doporučením od majitele.

Karel Froněk a jeho spokojení zákazníci.
Josef Novotný a jeho zákaznice.

Vlastimila Baumová a Karel Froněk
se svou výhrou z motivace.

AD Petr & Pavel Vavrošovi
Ostrava

Na mítinku v Praze se nám v tombole moc
daří. Barča Bezděková vyhrává!

Tombolááááá, to budu vonět
– Pavel Vavroš a Miloš Ťupa
s oblíbenou vůní.

Jana Nelhüblová dostala odznak za 5 prodejů Rainbow v kariéře.

Trénink v Ostravě v plném proudu.
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www.rainbowaktuality.cz

AD Josef Suchý & Martina Urbánková
Nevřeň

V dubnu jsme s Rainbow cestovali do Las Vegas.

Po příletu jsme se s Martinou jeli vyfotit
k ceduli Las Vegas.

V ulicích Las Vegas.
Na mítincích vládla super atmosféra.

Vyfotili jsme se s prezidentem společnosti Rexair
Paulem Vidovichem a RGD Jeanine Trusik.
S kamarády, našimi kolegy před hotelem Bellagio, kde jsme bydleli.

Ze všeho jsme byli vykulení.

AD Jana & Jiří Vaněčkovi
Plzeň střed

Párty pro zákazníky.

Náš společný plzeňský březnový Den otevřených dveří s panem Ťupou.
Trénink na naší kanceláři s panem Ťupou.
Jirka Mladonický předává
na párty RainMate.

Milan Nedoma předává
na párty dvakrát RainMate.

www.rainbowaktuality.cz

Las Vegas - město hříchu.

Na mítinku v Las Vegas
s Martinem Hachem.

Před hotelem Bellagio.
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AD Eliška & Rostislav Čechovi
Příbram

Kachny – nejlepší motivace.

Den otevřených dveří.

Březnové výplaty.

Pohřeb vysavačů.

Předání putovní trofeje za březen.

Orchidej od Miloslava Ťupy za březnový
rekord 33 prodejů příbramské kanceláře.

Míra Malý – Top
Sales v dubnu 2013.

Volná Rainbow.

Top AD v dubnu 2013.

Výherci Ambiente.

AD Anna & Vasyl Lypchakovi
Roudnice nad Labem

Manželé Mackovi si díky Rainbow splnili
svůj sen a pořídili si zbrusu nový vůz Škoda
Rapid. To se to bude prodávat a rekrutovat.

Naše marketingová manažerka Petra měla narozeniny
a naši obchodní zástupci se připojili ke gratulaci. J
Manželé Mackovi a jejich první desetinkové
volné Rainbow. Copak si koupíme?

Celá rodinka Mackových.

Dubnová motivace od SD Bečvářových
o iPad mini a jeho šťastní výherci.
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Lucie Černíková dostává za svůj
první osobní prodej šampus
a plyšáka – tradice je tradice.

Vladimír Macek se chlubí
novým mobilním telefonem, který
získal ve víkendové motivaci.

Vladimír Macek vyhrál v dubnové motivaci
od SD Bečvářových večeři
ve Steak House, mňam…

www.rainbowaktuality.cz

SD Margita & Václav Bečvářovi
Ústí nad Labem, Svitavy

Během mítinku v hotelu Bellagio jsme hrdě hájili barvy naší země.

V Las Vegas jsme se opět setkali s prezidentem
společnosti Paulem Vidovichem.

Vladimír Kramule byl jmenován
na pozici Team Leader.

Výherci volných Rainbow za březen:
Vladimír Kramule, Jan Kramule, JM Jana
Šišková a Miroslav Macek z Roudnice n. L.

Tombola z Las Vegas hned druhý den
po návratu.

Gita a Elvis J.

Vašek a Cher J.

Výherci týdenních bonusů.

TL Jana Gáboríková, Vladimír Molnár
a Ivana Pulchartová po mítinku.

Výherci volných Rainbow. Vladimír Kramule
získává dvě a Vladimír Molnár jedno.

www.rainbowaktuality.cz

TOPáci za duben a výherci bowlingu s manželi Bečvářovými.

Jan Kramule získává ocenění
za 48 demo Full Time.

Výherci TV LED v březnové soutěži
TL Jan Novák a TL Jana Gáboríková.
Každý vyhrál svou vlastní.

Tým SD Bečvářových.
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losování motivace
úspěšným výhercem automobilu Ford
Fiesta se ve třístupňovém slosování stal

Miroslav Valeš

z kanceláře AD E. & J. Němcových
v Karlových Varech

RECRUITING

cup

Blahopřejeme!

42

www.rainbowaktuality.cz

POLOLETNÍ MÍTINK
pátek 21. cervna
2013 od 17 hodin
ˇ
CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE ****
Freyova 33, 190 00 Praha 9 - Vysočany
➢ opět se na vás těší Petr Rychlý

3x LED TV

➢ vyhodnocení nejlepších za uplynulé pololetí
➢ představení horkých novinek
➢ předpokládané ukončení ve 23 hodin

19“/48 cm
s DVD přehrávačem

vecer
ˇ vás bude bavit

Dasha a Pajky Pajk Quartet

3x nový
RainMate IL

VSTUPENKOU JE MEXICKÉ OBLEČENÍ

POZVÁNKA NA „DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“
Vážení přátelé,
dnes jste poznali přístroj RAINBOW
jako skvělé řešení pro zdraví a úklid Vaší domácnosti.
Dovolte nám tedy představit Vám RAINBOW jako příležitost
pro všechny, kteří nechtějí být vázáni pracovní dobou a rádi
by vydělávali právě tolik, aby byli spokojeni. Nejlepším
způsobem, jak vydělávat peníze, je dělat práci, která
se stane radostí i koníčkem.

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



6 NEJLEPŠÍCH MEXICKÝCH KOSTÝMŮ BUDE ODMĚNĚNO

Navštívím
kancelář
dne:

Obchodní zástupce:

Telefon ZÁKAZNÍKA:

Jméno a příjmení ZÁKAZNÍKA:

Top Sales
prosinec 2012
Libuše
Stranková

leden 2013
Ludmila
Kratochvílová

(12/12)
SD M. & V. Bečvářovi

(1/13)
AD Ing. A. & V. Medlínovi

9 prodejů

10 prodejů

únor 2013
Jana Gáboríková

Petr Kuzma

(1/13)
SSD Ing. Žižkovi - Praha

10 prodejů

březen 2013
Alena & Miroslav
Mackovi

Tomáš Tůmovec

(5/09, 11/11, 10/12, 2/13)
SD M. & V. Bečvářovi

(5/11, 3/13)
SSD Ing. Žižkovi - Praha

11 prodejů

duben 2013

(4/13)
AD A. & V. Lypchakovi

17 prodejů

11 prodejů

prosinec
2012

Recruiting Stars

Libuše Stranková
3 RC
(3/12, 12/12)
SD M. & V. Bečvářovi

leden 2013

|

|

David Volšický
4 RC

Karel Chalupský
4 RC

Libor Šeba
4 RC

Martin Čupr
3 RC

Miroslav Valeš
3 RC

Bohumír Holmeister
3 RC

Kamila & Tomáš Tůmovi
3 RC

Pavel Mareš
3 RC

(2/12, 11/12, 1/13)
CD D. Volšický & H. Vaváčková

(9/10, 10/10, 11/12, 1/13)
SSD Ing. Žižkovi - Tábor

(7/10, 1/13)
AD E. & R. Čechovi

(1/13)
AD E. & R. Čechovi

(8/08, 2/10, 1/13)
AD E. & J. Němcovi

(1/13)
CD D. Volšický & H. Vaváčková

(3/08, 10/10, 12/10, 1/13)
SSD Ing. Žižkovi - Praha

(1/08, 1/13)
SSD Ing. Žižkovi - Praha

|

únor 2013

Libor Šeba
3 RC
(7/10, 1/13, 2/13)
AD E. & R. Čechovi

Jana Šišková
3 RC

(3/06, 1/07, 5/07, 3/08,
5/08, 6/08, 7/08,
10/08, 11/09, 4/10,
2/12, 7/12, 2/13)
SD M. & V. Bečvářovi

březen 2013

| |

Libor Nygrýn
4 RC

(5/06, 11/06, 7/07,
10/08, 3/13)
SSD Ing. Žižkovi - Tábor

Miloslav Šrámek
3 RC

(1/08, 11/08, 9/11,
3/12, 6/12, 3/13)
SSD Ing. Žižkovi - Tábor

| |

duben 2013

Milan Nedoma
3 RC

Kamila & Tomáš Tůmovi
3 RC

Pavel Hlavička
3 RC

(5/09, 1/12, 3/13)
AD J. & J. Vaněčkovi

(3/08, 10/10, 12/10, 1/13, 4/13)
SSD Ing. Žižkovi - Praha

(4/13)
AD P. & P. Vavrošovi

|

Karel Chalupský
3 RC

(9/10, 10/10, 11/12,
1/13, 4/13)
SSD Ing. Žižkovi - Tábor

