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Dagmar Havlová
„Rainbow už mám celou řadu let 
a je přirozenou součástí 
mé domácnosti.“



FORD FIESTA
AMBIENTE

+ VOLNÉ RAINBOW

rainbow
RGD Zdeněk Říčař & Jan Říčař společně se svými SSD a SD vyhlašují speciální motivační soutěž

kvali� kační období:

podmínky pro získání losů:

hlavní cena pro výherce třístupňového slosování:

pro další dva vylosované

nováčkem se rozumí člověk, který slyšel o Rainbow příležitosti, zúčastnil se Dne otevřených dveří, absolvoval školení Rainbow a předvedl své první demo

14. června 2014 – 31. srpna 2014

•  1 LOS za každého nováčka v kvali� kačním období

•  3 LOSY pro rekrutera za 1. osobní prodej nováčka z kvali� kačního období soutěže

K účasti ve třístupňovém slosování je třeba přivést minimálně tři nováčky během kvali� kačního období a obchodní zástupce musí být stále aktivní v Rainbow obchodě. V této soutěži 
není možná záměna ceny za hotovostní výhru. Pořadatelé si vyhrazují právo kdykoli bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat motivaci, změnit její pravidla či nahradit výhry 
výhrami obdobné hodnoty. Pořadatelé mají výhradní právo vysvětlit pravidla této soutěže a určit práva všech jejích účastníků. Rozhodnutí pořadatelů jsou konečná. 

RECRUITINGcup2
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Vítejte na stránkách dalších výjimečných 
aktualit. Je pro mě velkou ctí, že Vás 
mohu oslovovat ve stejném periodiku, 
ve kterém Vás oslovuje mnoho slavných 
osobností. Obálku těchto aktualit zdobí 
opravdová dáma. Paní Dagmar Havlová 
je výraznou osobností a všestranným 
člověkem, který se v posledních letech 
věnuje tomu nejušlechtilejšímu. Skrze 
Nadaci Dagmar a Václava Havlových 
VIZE 97 pomáhá těm, kteří ve svém 
životě nemají tolik štěstí. Také společ-
nost Rainbow Česká republika přispěla 
k tomu, aby se několika desítkám dětí 
žilo lépe. 
Pomoc ostatním je něco, co se prolíná 
celým Rainbow obchodem. Zákazníci 
se dívají na ukázku, aby pomohli svým 
známým, kupují si Rainbow, aby pomohli 
své rodině žít levněji a zdravěji, obchodní 
zástupci tráví hodiny u zákazníků, aby jim 
pomohli udělat informované rozhodnutí 
o pořízení si našeho úžasného přístroje. 

Dnes bych s Vámi ale rád mluvil o jiné 
pomoci. O pomoci, která může změnit 
život nejen lidí kolem Vás, ale i Váš sa-
motný. Řeč je o nabízení naší příležitosti. 
Čím více slýchávám příběhů o tom, jak 
lidé začali v našem obchodě, tím více 
jsem přesvědčen, že náš obchod má 
schopnost změnit život k lepšímu komu-
koliv. Příběhy mají vždy podobný scénář, 
pomoc kamarádovi nebo známému, 
nadšení a překvapení z kvality přístroje, 
překonaná počáteční nedůvěra, návštěva 
kanceláře, první ukázka, první prodej 
a dál už záleží jen na tom, jak moc toho 
od Rainbow příležitosti chcete. Je ale na 
nás, co víme, jak férový, štědrý a unikátní 
náš obchod je, abychom pomohli našim 
budoucím spolupracovníkům překonat 
počáteční strach, nedůvěru a ostych. 
Protože jedině tak budou moci přičich-
nout k tomu, jak chutná nezávislost, 
zábava a velké odměny u Rainbow. 
Jak víte, připravili jsme pro Vás několik 

nových pomůcek, abychom usnadnili 
obchodním zástupcům příležitost nabíd-
nout a vysvětlit. A našim zákazníkům 
správně pochopit. Věřím, že díky těmto 
materiálům pro Vás bude recruiting 
ještě jednodušším, než býval. Pro ob-
dobí letních prázdin také svým druhým 
dějstvím pokračuje soutěž Recruiting 
Cup, na jejímž konci se jeden z Vás stane 
majitelem krásného nového automobilu 
Ford Fiesta! 
Ano, nabízení příležitosti se opravdu 
vyplácí. Proč? Protože víme, že když 
budete chtít pomoci ostatním, aby se 
měli lépe, budete se mít lépe i Vy. Když 
budete chtít pomáhat, aniž byste za to 
automaticky očekávali něco zpět, budete 
mít šťasný život. Pomozte lidem kolem 
Vás splnit si sny a oni Vás za to budou 
milovat. Rainbow je příležitost bez hranic 
pro ty, kteří chtějí pomáhat. 

Přeji Vám mnoho štěstí a úspěchu

Jan Říčař

Nejlepší rok společnosti Rexair
v tomto století

SLOVO ŘEDITELE

Vážení přátelé jedinečných vynálezů,

čistého domácího prostředí

a neomezené příležitosti.
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Nejlepší rok společnosti Rexair
v tomto století

Hodně štěstí a dobrý recruiting!

Paul T. VIDOVICH
Chairman & CEO

POSELSTVÍ CHAIRMANA & VÝKONNÉHO ŘEDITELE
SPOLEČNOSTI REXAIR LLC

Jak jsem již několikrát zmínil, rok 2014 se 
zdá být “nejlepším rokem tohoto století”. 
Jsou tací, kteří zažívají nejlepší období 
v obchodě, ale i ti, kteří se potřebují tro-
chu vzchopit a vrátit na správnou cestu. 
Chceme, aby všichni v Rainbow obchodě 
byli šťastní a spokojení. My “staří” v Rain-
bow můžeme říci, že náš obchod funguje 
v cyklech. Ne každý rok je tím nejlepším. 
Avšak obchod lze kdykoli otočit. Jak? 
Díky recruitingu.
Nic nedokáže organizaci povzbudit víc, 
než nová mladá krev. Nadšení nováč-
ků pro obchod a jejich nové sny pro 
budoucnost jsou nakažlivé. Noví členové 
Rainbow dokáží společnost pozdvihnout. 
Náš obchod začíná u lidí, funguje díky 
přivádění lidí a může být úspěšný recrui-
továním nových lidí.
B. C. Forbes, zakladatel časopisu Forbes 
jednou řekl: “Úspěch můžete hláskovat 
jako T-Ý-M-O-V-Á-P-R-Á-C-E”. Ukažte mi 
úspěšný obchod a já vám ukáži úspěšné 
výkonné představitele a jejich pomocný 
tým lidí, kteří pomáhají obchodu uspět. 
Nikdo nic nezmůže sám. Za vším je 
týmové úsilí. Spojení se dohromady je 

začátek, udržení se pospolu je postup, 
společné myšlení je jednota a společná 
práce přináší úspěch.”
Je třeba se “spojit” při recruitování a pra-
covat na nejúspěšnější a nejudržitelnější 
cestě pro recruiting a to je přivádění 
Talent Scoutů z dema. Na konceptu 
recruitování z domácností musíme pra-
covat společně. Musíme společně myslet 
na lepší motivace, lepší organizace, lepší 
postupy a lepší podpůrné materiály, 
které nám pomohou v naší práci. Musí-
me pracovat společně, aby se léto 2014 
stalo nejlepším v recruitingu a tím jsme 
zažili největší nárůst v historii organizace.
Náš obchod vytvořil po celém světě 
spoustu úspěšných organizací a stvořil 
mnoho “milionářů” a ještě hodně lidí na 
svou šanci čeká díky recruitingu a rozví-
jení ostatních lidí.
Máme tu léto a to vždy přináší nového 
ducha a život nám všem. Nasměřujme 
tohoto ducha a nadšení ze zábavy do 
naší práce i do naší hry.
Pracujte tvrdě a hrajte poctivě a díky 
letnímu pracovnímu nasazení budeme 
mít brzy co oslavovat.
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1. Ing. Iveta & Ing. Jiří Žižkovi Praha, Tábor, Brno 32 000 b.

1. Margita & Václav Bečvářovi Ústí nad Labem 32 000 b.

1. Anna, Ing. Aleš & Vladislav Medlínovi H. Králové, Jihlava 28 800 b.

2. Anna & Vasyl Lypchakovi Roudnice n. L. 25 800 b.

3. Miroslav Sladký & Josef Novotný Plzeň Lobzy 23 200 b.

4. Eliška & Rostislav Čechovi Příbram 20 600 b.

5. Petr & Pavel Vavrošovi Ostrava 13 600 b.

1. EM Břetislav Ťujík Praha 31 200 b.

2. JM Jana Šišková Ústí nad Labem 23 900 b.

3. EM Martin Hach Tábor 21 700 b.

4. JM Dana & Miroslav Špeťkovi Praha 18 200 b.

5. EM Libuše & Miroslav Endtovi Praha 15 800 b.

1. GL Lenka & Luděk Černých Praha 19 400 b.

2. TL Jitka & Karel Šíchovi Praha 17 100 b.

3. GL Vladimír Kramule Ústí nad Labem 16 900 b.

4. GL Marcela Divišová & Petr Kuzma Praha 15 400 b.

5. GL Jan Kramule Ústí nad Labem 14 500 b.

1. Roman Nevím SD M. & V. Bečvářovi 79 prodejů

2. Jana Gáboríková SD M. & V. Bečvářovi 67 prodejů

3. Alena & Miroslav Mackovi AD A. & V. Lypchakovi 57 prodejů

4. Pavel Gottlieb SD M. & V. Bečvářovi 53 prodejů

5. Jan Novák SD M. & V. Bečvářovi 52 prodejů

Super Satellite Distributor 2014

Satellite Distributor 2014

Area Distributor Champion 2014

Manager Champion 2014

Leader Champion 2014

Sales Champion 2014

ROČNÍ HODNOCENÍ 2014
průběžné výsledky za období říjen 2013 – květen 2014

bez hranic...
PŘÍLEŽITOST

RGD Zdeněk Říčař & Jan Říčař společně se svými Super 
Satelitními a Satelitními distributory vyhlašují speciální 
motivaci pro českou Rainbow organizaci na období 

od 1. října 2013 do 30. září 2014 CHAMPIONSCHAMPIONS 2014

Nejlepší obchodní zástupce, neboli obchodní zástupce s největším počtem osobních prodejů Rainbow v období říjen 2013 - září 2014 
získá pánský nebo dámský zlatý prsten. Při opakovaném vítězství má obchodní zástupce možnost výběru libovolného šperku ve stejné 
hodnotě, jakou má prsten CHAMPIONS.

kategorie SALES CHAMPION 2014

Vítězem se rozumí nejlepší Leader, který se na základě bodového hodnocení v období říjen 2013 - září 2014 umístí na 1. místě v ročním hodnocení Leaderů. Vítěz kategorie 
získá zlatý náramek v hodnotě 60 000 Kč. Při opakovaném vítězství ve stejné kategorii bude výherci na náramek doplněn diamant.

kategorie LEADER CHAMPION 2014

kategorie MANAGER CHAMPION 2014
a kategorie AREA DISTRIBUTOR CHAMPION 2014

Vítězi se rozumí nejlepší Manager a nejlepší Area Distributor, kteří se na základě bodového hodnocení v období říjen 2013 - září 2014 umístí na 1. místě ve svých kategoriích. 
Vítězové obou kategorií získají zlatý náramek v hodnotě 100 000 Kč. Při opakovaném vítězství ve stejné kategorii bude výherci na náramek doplněn diamant.

Bližší informace žádejte u svých distributorů. Kompletní pravidla jsou uvedena na informačním plakátu této motivační soutěže.

2014
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Vzhledem k velkému vytížení 
paní Dagmar Havlové jsme ji 
navštívili v kanceláři její Nadace 
Dagmar a Václava Havlových 
VIZE 97 ve Voršilské ulici v Pra-
ze. Zakladatelka Nadace nám 
s noblesou sobě vlastní poskytla 
rozhovor, který byl bezprostřed-
ně vřelý a rozvinul se v povídání 
nejen o jejích zkušenostech 
s Rainbow, ale i o životě jako 
takovém.

Paní Havlová, Rainbow použí-
váte již dlouho. Vzpomenete si 
ještě na důvod, proč jste si ho 
pořídila? To je pravda, Rainbow 
už mám celou řadu let (od roku 
1997 pozn. red.) a je přirozenou 
součástí mé domácnosti. Původ-
ně to bylo kvůli mému man-
želovi a jeho velkým dýchacím 
potížím. Bylo nezbytné vytvořit 

doma takové podmínky, aby se 
mu dýchalo co nejlépe a od-
padl problém s každodenním 
prachem. Rainbow šetří mou 
energii, je inteligentně funkční 
a pracuje poctivě. 

Děkujeme za slova chvály a těší 
nás, že jste spokojená... 
Spokojená jsem velmi. Na čis-
totu, na tu jsem pedant. Bydlím 
sice na krásném místě, ale 
zcela nesmyslně tady ústí tunel 
Blanka a kvalita ovzduší s tím 
neodmyslitelně na celé  
Praze 6 padá. 

Když se od Rainbow přesune-
me k Vašemu životnímu stylu, 
jak se Vám při tak vytíženém 
programu daří odpočívat?  Příle-
žitostí k odpočinku není mnoho, 
ale když se prostor naskytne, 

tak trávím čas nejraději s rodi-
nou nebo při četbě dobré knížky. 
A třeba s vysavačem v ruce při 
úklidu si vyčistím hlavu nejlépe.

A co Vás momentálně nejvíce 
zaměstnává? Zkoušení Rodu 
Glembayů v Divadle na Vinohra-
dech, kde hraji hraběnku Glem-
bayovou. A také naše Nadace 
(www.vize.cz). V současné době 
se připravuje výroční zpráva, 
čili shrnutí práce a hospodaření 
Nadace v uplynulém roce. Což 
je i takové ohlédnutí za minulým 
rokem a člověk najednou vidí, co 
se vše událo a co všechno jsme 
podpořili. Nadace také vyřizuje 
mnoho žádostí a proseb týkají-
cích se mých podpor a záštit  
nad různými akcemi a projekty  
či různých společenských 
a charitativních událostí.  

Přichází též řada proseb a žá-
dostí spojených s Václavem 
Havlem a jeho odkazem, kterým 
se opravdu pečlivě věnujeme. 
Agenda činnosti naší Nadace je 
tedy velmi pestrá a zajímavá.

Naše společnost se rozhodla vě-
novat Nadaci Dagmar a Václava 
Havlových VIZE 97 pro podporu 
její činnosti čtyři své přístroje. 
Máte už představu, k jakému 
účelu se využijí? Dlouhodobě 
se v Nadaci věnujeme zdravotní 
oblasti a sociální oblasti, které 
považujeme za naši stěžejní  
činnost. Máme vybudovaný pře-
hled jednotlivých zdravotnických 
zařízení a Rainbow darujeme do 
některých z nich.

Dagmar Havlová: Rainbow už mám celou řadu let 
a je přirozenou součástí mé domácnosti.

Foto: Jana Pertáková
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Momir Popovic přišel do Rainbow obchodu 

se svou ženou RGD Lidijí Popovic v roce 1993 

a v té době ani netušil, že jeho cesta na lodi 

“Rainbow příležitosti” ho dovede do míst, 

která značně překračují jeho Rainbow začátky 

v Bulharsku, Srbsku, Makedonii a Rumunsku. 

Jako RGD překonali se svou ženou Lidijí poli-

tickou nestabilitu a ekonomickou krizi a svou 

organizaci dovedli přes 70krát v kariéře za 

hranici 100 prodejů pod jednou střechou. Dali 

lidem v balkánském regionu příležitost splnit 

si své nejtajnější sny.

Takovýto obrovský úspěch dovedl Momi-

ra mezi výkonný tým společnosti Rexair 

a v říjnu roku 2000 se stal Mezinárodním 

prodejním konzulem regionu Phoenix. V této 

pozici upevnil vztahy s distributory po celém 

východním území. Region Phoenix zažil pod 

jeho vedením nevídaný růst a odměnou mu 

za to bylo několik titulů ISC roku.

Momir působil pět let na pozici Mezinárodní-

ho prodejního konzula a v dubnu roku 2005 

byl povýšen na Výkonného ředitele Meziná-

rodního trhu. I v této pozici exceloval, a proto 

si zasloužil povýšení na Viceprezidenta 

Mezinárodního trhu. Po třech letech, v říjnu 

2010, přijal práci Celosvětového prodejního 

prezidenta.

Jako nový Prezident společnosti Rexair 

přináší Momir neobyčejné prodejní zna-

losti a motivační zkušenosti pro rostoucí 

celosvětové organizace. Díky své výjimečné 

schopnosti vedení si získal respekt Rainbow 

distributorů a zaměstnanců celosvětového 

ústředí společnosti Rexair.

Chairman a výkonný ředitel společnosti Rexair LLC Paul Vidovich oznámil během dubnového 
Světového mítinku v mexickém Cancúnu jmenování Momira Popovice prezidentem společnosti.

NOVÝ PREZIDENT SPOLEČNOSTI REXAIR LLC



P U T O V N Í  T R O F E J
Z A   M Ě S Í Č N Í   V Í T Ě Z S T V Í

výzva pro všechny Area Distributory a Managery

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 Area Distributor budou mít za 
období hodnocené v Rainbow Aktualitách otištěny velko-
formátové fotografi e se jmény všech obchodních zástup-
ců 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 35 pro kategorii Manager. Pořadatelé mají 
výhradní právo vysvětlit pravidla této motivace a určit práva všech jejích účastníků. Rozhodnutí pořadatelů jsou konečná.

www.rainbowaktuality.cz 9
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ALERGIE
a význam

protialergických
režimových

opatření 
1. část

 3 Rainbow zbaví domácnost velkého množství alergenů.

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

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

 3 Při vyprazdňování nádoby s vodou nejste vystaveni 
alergenům.

Nezávislé laboratoře testovaly Rainbow a prokázaly, že
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Alergie patří mezi choroby, které jsou označovány 
jako „moderní epidemie“. Alergiků mezi námi neu-
stále přibývá, v současné době trpí nějakou aler-
gií přes 30% populace. Nejčastějšími alergickými 
chorobami jsou alergická rýma (30%), atopický 
ekzém (25-30%) a průduškové astma (10%).

   Alergie je porucha imunitního systému, který 
přemrštěně reaguje na různé faktory okolního 
prostředí, jako jsou pyly, spóry plísní, roztoči, zví-
řecí alergeny nebo některé potraviny, případně 
hmyzí jed.   

   Předpokladem vzniku alergického onemocnění 
je jednak vrozená dispozice k alergii a jednak vněj-
ší okolnosti prostředí, tedy kontakt s alergeny.  
Často vidíme několik generací v rodině, postiže-
ných různými typy alergií – babička má pylovou 
alergickou rýmu, její dcera průduškové astma a je-

jího malého syna trápí atopický ekzém. Všechny 
tyto choroby mají společný genetický základ, 

který se předává z generace na generaci. 
Tato dědičnost není stoprocentní, víme, 
že pokud je alergický jen jeden z rodičů, 
má dítě asi 30% riziko stát se také aler-
gikem. Pokud jsou alergiky oba rodiče, 
zvyšuje se toto riziko na 50% a pokud 

oba rodiče trpí stejným alergickým 
onemocněním – například pylovou 
alergií, jejich děti mají riziko alergie 

až 75%. Nejčastější je postupný 
rozvoj alergických onemocnění  
– takzvaný „atopický pochod“ 
– začíná v časném dětství ato-

pickým ekzémem, který může 
postupně i vymizet, a pokračuje 
u starších dětí nebo v dospě-
losti projevy alergické rýmy 
nebo astmatu nebo obou 
chorob současně. 

   Člověk s alergickou dis-
pozicí reaguje po kontak-
tu s alergenem tvorbou 
zvláštních protilátek, které 
postupně vedou ke vzniku 
alergického zánětu v posti-

žených orgánech – na sliz-
nicích očí, nosu, průdušek, 
na kůži, případně ve stře-
vě u potravinové alergie. 
Alergický zánět způsobuje 
zvýšenou citlivost těchto 

orgánů, která se pro-
jeví po opakovaném 

styku s alergenem 

alergickou reakcí. Pacient kýchá, smrká, nemůže 
dýchat přes nos kvůli oteklým sliznicím, slzí, oči 
ho pálí nebo svědí, případně kašle, špatně se mu 
dýchá, „ nestačí s dechem“ při pohybu. Na kůži se 
může objevit svědivá kopřivka nebo ekzém. Pokud 
se alergie neléčí, stav se zhoršuje, přecitlivělost je 
výraznější a k vyvolání alergické reakce stačí stále 
menší množství alergenu. Pacient se cítí stále hůř.  

   Přecitlivělé sliznice pacienta reagují nejen na kon-
krétní alergeny, ale i na jiné dráždivé látky nebo 
faktory, které mohou vyvolat potíže, jako je na-
příklad kouř, různé chemikálie, zvýšená prašnost, 
stres, zátěž nebo infekce. Běžné nachlazení může 
u alergika probíhat v těžší formě, může trvat déle 
než u zdravých lidí a může se častěji opakovat. 
U astmatiků může i běžná rýma vyvolat astmatic-
ké potíže. 

   Léčba alergických onemocnění musí být kom-
plexní. Prvním krokem k zahájení léčby je zjištění 
alergenů, které jsou příčinou onemocnění. Vlast-
ní léčba zahrnuje jednak léčbu medikamentózní 
– tablety, nosní spreje, inhalační léky, oční kapky 
a u vhodných pacientů i specifickou léčbu aler-
genovými vakcínami, a jednak léčebná režimová 
opatření, která vedou k odstranění nebo omezení 
alergenů v prostředí pacienta. Tato režimová opat-
ření by měl dodržovat každý pacient bez ohledu na 
to, jak závažná jeho alergie je.  Režim, který snižuje 
množství alergenů, je současně i nezbytnou pre-
vencí před zhoršováním alergického onemocnění. 
Většinou není možné se alergenům zcela vyhnout. 
Jde to jen v případě alergie například na psy, kočky, 
morčata a další zvířata chovaná v bytě, pokud jsou 
jejich majitelé ochotni je z domácnosti odstranit.   
U ostatních alergenů nezbývá než se neustále sna-
žit o snižování jejich množství na minimum.

   Co tedy alergikům vadí a jaká režimová opatření 
mají význam?

   Nejčastějšími inhalačními alergeny jsou roztoči 
domácího prachu, pyly trav, obilí, stromů a bylin, 
vzdušné plísně a alergeny zvířat.  Pro alergiky je 
velmi důležité jejich okolní prostředí, především 
v bytech, kancelářích a školách. Někoho možná 
překvapí fakt, že uvnitř budov trávíme až 90% 
svého času. Proto je udržování vhodného prostředí 
v domácnostech a správný úklid tak důležitý.

   Opatřením pro alergické pacienty, které pomáhají 
příznivě ovlivnit průběh jejich nemoci, snižují dávky 
potřebných léků a jsou prevencí dalšího zhoršo-
vání alergických onemocnění, se budeme věnovat 
v příštích Rainbow Aktualitách.

MUDr. Hana Janíčková

AlergoCentrum

členka České iniciativy 
pro astma o.p.s.

 3 Rainbow zbaví domácnost velkého množství alergenů.

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

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

 3 Při vyprazdňování nádoby s vodou nejste vystaveni 
alergenům.

Meets 
ASP:03:03
Standard for 
Vacuum Cleaners

POMÁHÁ
Z každého prodaného Rainbow

přispíváme společnosti ČIPA na boj
proti astmatu a alergii.

www.cipa.cz

Nezávislé laboratoře testovaly Rainbow a prokázaly, že
MUDr. Hana Janíčková
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prosinec
2013

Jana Gáboríková
(5/09, 11/11, 10/12, 2/13, 6/13, 12/13)

Ústí n. L. SD M. & V. Bečvářovi 9 prodejů

duben
2014

Roman Nevím
(7/08, 8/08, 9/08, 6/09, 9/09, 10/09, 5/10, 9/10, 11/13, 4/14)

Ústí n. L. SD M. & V. Bečvářovi 14 prodejů

TOP Sales
listopad

2013
Roman Nevím
(7/08, 8/08, 9/08, 6/09, 9/09, 10/09, 5/10, 9/10, 11/13)

Ústí n. L. SD M. & V. Bečvářovi 16 prodejů

leden 
2014

Ilona & Jiří Zavřelovi
(1/14)

Brno SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi 13 prodejů

Čím byl pro vás listopad jiný a jaká byla motivace pro 
zisk titulu nejlepšího prodejce?

Zdravím všechny Rainboušáky.
Má listopadová práce se odlišovala hlavně v tom, že 
jsme si dali cíl. J Chtěli jsme svoje dema a to hlavně 
od majitelů. Měli jsme dvě akce a více na den a z toho 
vyplynul titul Top Sales.
Motivace byla a stále je mít co největší počet prodejů 

v celé České republice a překonat prodejní rekord J.

Kolik jste předvedl demo a jak se dařila práce s propa-
gačním programem?

Domnívám se, že to bylo okolo 50 předvedení. Musím 
přiznat, že dema nikdy nepočítám, hlídám si hlavně po-
měr uzavírání prodeje, aby byl maximálně 1:3. A to je 
odpověď na práci s propagačním programem. Pokud 
budeme chodit na svá domluvená dema, každý, ale úpl-

ně každý může dosáhnout těchto výsledků.

Cíle pro druhou polovinu roku 2014?

V druhé polovině Rainbow roku 2014 bych se chtěl za-
měřit na český Pacesetter, obhájit titul Top Sales, pro-
dat co nejvíce Rainbow a tím obhájit nejlepšího prodejce 
roku. J

Čím se vaše prosincová práce lišila od ostatních měsí-
ců, že vám přinesla titul nejlepšího prodejce?

Myslím, že se ani ničím nelišila. Všechno je o naší hlavě, 
jaké máme vize a cíle. Každý ví, že v předvánoční čas 
lidé nakupují, ale také hodně uklízí. O Vánocích je jen dů-
ležitá kvalifikace doporučení, protože bez dema z dema 
a pomoci zákazníka se neotevřou dveře výmluv, jako 
nemáme čas, pečeme cukroví, zavolejte po Vánocích, 
atd. Bylo důležité plánovat, protože naplněný plán je 
pak výsledek s devíti prodeji.

Kolik jste předvedla demo a jak se dařila práce s propa-
gačním programem?

V prosinci jsem předvedla 38 demo. Víte, když jsem 
přišla v roce 2007 do Rainbow, jediné, co mi bylo ře-

čeno, choď na tréninky a nauč se nosit doporučení. Od 
té doby vím, že základ je propagační program, a to je 
úspěch celého obchodu. Domlouvat od majitele 5 demo 
z demo a nosit propagační program s 10 jmény (ať je od 
majitele nebo budoucího majitele) a domlouvat 2 demo 
z dema. Myslím, že hlavně ve vánoční čas je důležité 
hlídat dobrý vliv na propagačním programu a demo 
z dema, protože člověk může být nejlepší prodejce, ale 
když to nemá kde ukázat, na co mu to je. Tato práce se 
mi daří a naučila jsem se tykat si i s telefonem J.

Právě jste se vrátila z mexického Cancúnu, kde se ko-
nal světový mítink společnosti Rexair. Co jste si z toho-
to setkání lidí z celého Rainbow světa odvezla a čím vás 
nadchla samotná destinace?

Mítink v Cancúnu byl příval pozitivní energie. J Všichni 
lidé na těchto mítinkách mluví stejnou řečí, řečí Rain-
bow, usmívají se. Slyšeli jsme příběhy lidí z celého světa 
a vše je o nadšení, poctivé práci a hlavně sebekázni. Za-
zněla spousta krásných vět, např. že úspěch nemá co 
do činění se štěstím, ale s tím, co uděláte pro ostatní; že 
jsou jen dva dny, kdy nemůžeš udělat nic (včera a zítra), 
ale můžeš to udělat dnes J. Co se týkalo recruitingu, že 
nemáme přemýšlet za lidi dopředu a přivést každého, 
protože i ten nejchudší může být nejbohatší. Myslím, 
že v České republice máme luxusní podmínky k prodeji, 
financování a že je zcela normální prodávat 10 a více 
Rainbow měsíčně. Těším se na další světový mítink.

Děkuji manželům Bečvářovým,

Vzpomenete si na své začátky, čím vás nadchl tento 
zajímavý obchod?
Bude to už pět let, co k nám přišel soused Tomáš Stej-
skal a předvedl nám Rainbow. Rainbow jsme si pořídili 
a po třech měsících jsem šel zase já za Tomášem zeptat 
se, co je potřeba pro spolupráci a jaké jsou její podmín-
ky. Obchodu se věnuji už dvacet let a vím, že je velmi 
důležité mít kvalitní výrobek, a Rainbow přeci nemá 
konkurenci. V kanceláři na Žižkově mi vysvětlili marke-
ting a odměňování a já jsem se rozhodl, že to zkusím na 
„vedlejšák“. Asi další tři měsíce jsem se pokoušel sklou-
bit taxikařinu a Rainbow obchod, než jsem pochopil, že 
dělat dvě věci naráz se nedá. V té době jsem už měl 
ale lehký výběr, a tak jsem začal dělat Rainbow naplno. 
V roce 2011 se ke mně přidala i manželka, která převza-

la veškerou „papírovou práci“ a společně jsme za-
čali budovat v Praze skupinu s cílem postoupit 

na pozici Group Leader. První hvězdu Recrui-

ting Stars jsme získali v říjnu 2012, jenomže v listopadu 
si moje maminka na Moravě zlomila velice nešťastně 
ruku a my se museli v lednu 2013 odstěhovat z Prahy 
na Moravu a v podstatě jsme začali od začátku v br-
něnské kanceláři manželů Žižkových. Cíl máme pořád 
stejný – postoupit na pozici Group Leader, a tak jsme 
začali pracovat na jeho naplnění a budovat skupinu tady 
v Brně. Druhou hvězdu Recruiting Stars jsme získali 
v listopadu 2013.
Víme, že Rainbow obchod je postaven nejen na kva-
litním výrobku, ale hlavně na kvalitních doporučeních 
a domluvených demo z dema. Bez toho nelze Rainbow 
ani předvést a ani prodat. V této dovednosti se stále 
zdokonalujeme a učíme ji i nové Talent Scouty.
Co jste v lednu udělali jinak?
Naše lednová práce, která nám přinesla titul nejlepších 
prodejců v regionu Evolution, se od ostatních měsíců 
lišila pouze tím, že jsme měli od pana ředitele perfektní 

motivaci a byli jsme připraveni prodávat hned od začát-
ku ledna. Pracovali jsme totiž i mezi svátky a domluvili 
ta nejlepší dema. Měli jsme v plánu v lednu předvést 48 
demo a prodat 10 Rainbow. A pak už to byla jen rutina. 
Nakonec jsme předvedli 51 demo a prodali 13 Rainbow. 
Všech 13 prodejů bylo doporučených od majitelů. Ob-
rovsky nám pomohly i speciální nabídky, protože pří-
davná zařízení „zdarma“ chce přece každý majitel.
Jaké jsou vaše plány v nadcházejících měsících?
Chceme přivést do Rainbow obchodu co nejvíce no-
váčků, postoupit na pozici Group Leader a vybudovat 
v Brně silnou lososovou skupinu.
Na závěr bychom chtěli poděkovat manželům Žiž-
kovým za perfektní motivace a podporu, lososovým 
manželům Špeťkovým a Tomáši Stejskalovi za pomoc 
s Talent Scouty a vám všem popřát mnoho úspěchů při 
plnění vašich přání a snů.

Na slovíčko s TOP Sales v měsících listopadu 2013 a dubnu 2014 – Romanem Nevímem

Na slovíčko s TOP Sales v měsíci prosinci 2013 a květnu 2014 – Janou Gáboríkovou

Na slovíčko s TOP Sales v měsíci lednu 2014 – Ilonou & Jiřím Zavřelovými

Roman Nevím

Jana Gáboríková

Ilona a Jiří Zavřelovi
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únor 
2014

Jan Novák
(2/14)

Ústí n. L. SD M. & V. Bečvářovi 19 prodejů

březen 
2014

Jan Novák
(2/14, 3/14)

Ústí n. L. SD M. & V. Bečvářovi

15 prodejůPavel Gottlieb
(3/14)

Ústí n. L. SD M. & V. Bečvářovi

květen 
2014

Jana Gáboríková
(5/09, 11/11, 10/12, 2/13, 6/13, 12/13, 5/14)

Ústí n. L. SD M. & V. Bečvářovi

10 prodejůMartin Čupr
(8/11, 5/13, 5/14)

Příbram AD E. & R. Čechovi

Od letošního ledna jste uskutečnil 40 osobních prodejů 
Rainbow, jaký je recept pro tak efektivní práci?

Univerzální recept vlastně neexistuje. Je to jen každo-
denní práce s diářem a domlouvání si demo z dema.

Jaké máte plány v nadcházejících měsících?

Co se týká pracovních plánů, tak jsou stále stejné, mini-
málně 10 prodejů Rainbow měsíčně.

Co byste vzkázal nováčkům v obchodě?

Nováčkům chci vzkázat: „Využijte příležitost beze zbyt-
ku a nikdy se nevzdávejte!“

Přeji všem hodně duhových dnů,

Jak dlouho pracujete u Rainbow a čím vás tento obchod 
nadchl?

U Rainbow pracuji od června 2011 na plný úvazek, čili již 
brzy tomu budou 3 roky působení v této společnosti. 
Své první Rainbow jsem si pořídil jako zákazník v roce 
2009 na třetím demu, neboť má tehdy pětiletá dcera 
Eliška měla 5x ročně akutní záněty průdušek, pro které 
byla vždy hospitalizována v nemocnici. Díky Rainbow 
a jeho neuvěřitelné účinnosti jsme se postupně těch-
to dýchacích problémů zbavili. Já sám jsem alergik. 
V současné době máme v našem rodinném domě již 
3 Rainbow. 

Tento zajímavý obchod mě nadchl a změnil můj život. 
Rainbow je srdeční záležitost, člověk ho musí milovat, 
jako ženu. Zákazníci, kteří mají doma Rainbow jsou 
šťastní. Tento obchod nemá omezení ani hranice. Díky 
Rainbow můžeme cestovat po celém světě, koupit si 
třeba auto, dům a žít tak, jak spousta lidí jenom sní. Vše 
lze ale pouze za podpory rodiny. Tento obchod není jen 
o penězích, a už vůbec se nedá dělat pro peníze. Nejvíce 
mě naplňuje to, že pomáhám lidem s jejich domácnos-
tí, protože Rainbow je zbaví velkého množství alergenů 

tím nejpřirozenějším způsobem – vodou. Přináší jim 
matku přírodu do jejich domácností.

Čím se vaše březnová práce odlišovala od ostatních 
měsíců, že vám přinesla titul nejlepšího prodejce?

Udělal jsem tlustou čáru a řekl si, že musí přijít změna. 
Celý březen jsem se věnoval pouze Rainbow. S čistou 
hlavou, nic jsem neřešil, pouze dema, kdy prodám, kde 
a jak. Celý den jsem si naplánoval, jak to udělám, a tak 
jsem si to dal do hlavy. Byly to dema z dema, dema 
z dema na hned, na zítra, dema od nových majitelů, ze 
servisu i od potenciálních majitelů. Nejdříve jsem chtěl 
prodat 10 Rainbow, abych získal v soutěži volné Rain-
bow. Potom jsem si řekl, zkusím, co dokážu, prodám, 
co nejvíc. Šel jsem po svém novém osobním rekordu.

Právě jste se vrátil z mexického Cancúnu, kde se konal 
Světový mítink společnosti Rexair. Co jste si z tohoto 
setkání lidí z celého Rainbow světa odvezl a čím vás 
dojala samotná destinace?

Já jsem byl již jako nováček po roce u Rainbow na ce-
losvětovém mítinku v Dubaji, který mi přinesl hodně 
pozitivního myšlení, zažil jsem tam úžasnou atmosféru, 

nadšení, radost a spojení celého světa v jednu velkou 
Rainbow rodinu, která mluví jedním jazykem Rainbow. 
Je to něco, co se nedá na ostatní přenést, to se musí 
zažít. 

To samé byl Cancún, kde nás bylo ještě více. Zde jsem 
si řekl, že musím být na každém mezinárodním mítinku 
společnosti Rexair. Také jsem zde viděl, že prodávat 15 
Rainbow není ve světě nic výjimečného, ale úplně nor-
mální. Rainbow je jako sport, nevěříš ve vítězství, ne-
vyhraješ. Překážky nás nesmí brzdit ani zastavit. Není 
důležité, co se říká, ale čemu věříte. Musíte mít pra-
covní návyky, jenom vy můžete změnit sám sebe. Náš 
obchod je o přátelích a o rodině. Pokud něco opravdu 
chcete, najdete to sami, nemusíte hledat tajemství. Váš 
život se nezmění náhodou, pouze změnou.

Viděl jsem hezkou pláž, krásné restaurace, moderní 
stavby, pyramidu v Chichén Itzá (jeden ze 7 novodobých 
divů světa), Coco Bongo, ale také chudobu místních 
obyvatel.

Na slovíčko s TOP Sales v měsíci únoru a březnu 2014 – Janem Novákem

Na slovíčko s TOP Sales v měsíci březnu 2014 – Pavlem Gottliebem 

Honza Novák

Pavel Gottlieb

Martin Čupr

Předtím, než jste začal pracovat u Rainbow, jste hrál 
v zahraničí profesionálně fotbal. Pomáhají vám při prá-
ci návyky, které jste si při sportu osvojil a je u Rainbow 
důležitý sportovní duch?

Osobně to cítím tak, že k úspěchu potřebuji výzvy, moti-
vace a soutěže. Rád měřím síly s kolegy a překonávám 
tím sám sebe. Bez tohoto sportovního nadšení bych 
se těžko kdy mohl živit jako profesionální sportovec 
a dnes jako obchodní zástupce Rainbow.

Po návratu z mexického Cancúnu, kde se konal Světo-
vý mítink společnosti Rexair, jste hned v následujícím 
měsíci získal titul nejlepšího prodejce. Prozradíte nám, 
co jste si z tohoto setkání lidí z celého Rainbow světa 
odvezl a čím vás nadchla samotná destinace?

Z Cancúnu jsem si jednoznačně odvezl velké nadšení 
a přesvědčení o tom, že tahle práce je pro mě to pra-
vé a že pro mě může být i koníčkem. Uvědomil jsem si 
tam, že je důležité obklopit se úspěšnými lidmi, kteří mě 
svým přístupem k práci a cennými radami ženou kupře-

du. Nadšení je věc velmi vzácná a protože v Cancúnu  
se dalo přímo krájet, je mým cílem být na každém dal-
ším takovémto mítinku. A nejen tam, ale i na dalších 
společných akcích.

Jaké máte cíle pro druhou polovinu roku 2014?

Mým cílem pro rok 2014 je vytvořit svou vlastní skupi-
nu a s ní úspěšně pracovat.

Hodně štěstí všem přeje

Na slovíčko s TOP Sales v měsíci květnu 2014 – Martinem Čuprem
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TOP Leader
listopad

2013
GL Lenka & Luděk Černých
(9/12, 10/12, 2/13, 7/13, 11/13)

Praha SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi 3 100 bodů

leden
2014

TL Jitka & Karel Šíchovi
(5/06, 9/07, 8/08, 9/08, 1/14)

Praha SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi 3 600 bodů

duben
2014

GL Lenka & Luděk Černých
(9/12, 10/12, 2/13, 7/13, 11/13, 4/14)

Praha SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi 3 100 bodů

únor
2014

TL Jitka & Karel Šíchovi
(5/06, 9/07, 8/08, 9/08, 1/14, 2/14)

Praha SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi 3 600 bodů

Jaká byla vaše motivace ve vítězných měsících?

Motivace týmu je stále stejná. Dosáhnout co nejrychleji 
na vytčené vize, sny a přání nejenom jednotlivých čle-
nů, ale celé skupiny. Podařilo se nám rozšířit svůj tým 
o několik nových Talent Scoutů, a také nám moc po-
mohly motivační akce manželů Žižkových. Vždy se sna-
žíme, aby vlastní aktivita (motivace) „šla“ od samotných 
obchodních zástupců i nových Talent Scoutů. Ale to se 
nám ne vždy daří realizovat v praxi. V této oblasti nás 
čeká ještě hodně práce.

Přiblížíte nám svůj prodejní tým a jeho každodenní 
práci?

Každodenní práce i v tomto měsíci zůstala vcelku stej-
ná, jako v měsících předchozích. S marketingem čer-
vené skupiny v Praze se nám podařilo zkoordinovat 
činnost našeho týmu tak, že byly zajištěny nejenom 
standardní tréninky, ale podařilo se i optimálně zajistit 
počet demo pro jednotlivé členy týmu. Takže všichni 
splnili alespoň minimální požadavek na měsíční počet 

předvedení, který se snažíme striktně u všech obchod-
ních zástupců i nových Talent Scoutů dodržovat pra-
videlnou kontrolou plánů. Tady musíme vyzdvihnout 
práci většiny našich lidí, kteří pochopili nutnost „nosit“ 
kontakty a „dělat“ demo z dema. Zároveň v kooperaci 
s marketingem jsme začali intenzivněji pracovat s ce-
lou skupinou např. tak, že demo cíleně „pasujeme“ na 
jednotlivé členy. Vycházíme totiž z toho, že každý člen 
je osobnost, která různým způsobem demo vnímá. 
A každý je tedy různým způsobem schopen individuál-
ně demo prezentovat u zákazníka. Naším cílem je, aby 
každé předvedení od kohokoli bylo u zákazníka vždy 
tak silné, aby vedlo k úspěchu (prodej, kontakty, demo 
z dema, Talent Scout ...). Jestli se to podaří, ukáže čas. 
Bedlivě však dbáme na to, aby každý člen demo uměl 
„celé“ ... a potom si s ním u zákazníka jen „pohrával“.

Recruting je důležitou částí našeho obchodu, jakým 
způsobem nabízíte příležitost?

Lidi kontaktujeme, kde se dá. Nejvíce nových Talent 

Scoutů máme pochopitelně z předvedení. Nechceme do 
budoucna v této oblasti obchodu zůstat stát na místě, 
a proto jsme začali připravovat i nové aktivity a změny 
v rámci činnosti našeho týmu. Ty by měly směřovat ne-
jenom do oblasti přivádění nových Talent Scoutů a tím 
i k následnému rozšiřování týmu, ale hlavně ke zlepšení 
celkových výsledků. Vedle centrálního „Total progra-
mu“ a „Akademie“ připravujeme po projednání s vede-
ním SSD v Praze v rámci naší skupiny pro zkvalitnění 
práce s Talent Scouty tzv. „Rainbow-index“ (RBI). Při spl-
nění všech obsahových položek v RBI – jak teoretických, 
tak i praktických – obdrží po následné zkoušce každý 
Talent Scout „Rainbow certifikát“ a následně se stane 
právoplatným obchodním zástupcem společnosti. Je to 
pro nás velká výzva a nelehký úkol. Ale výzvy máme 
rádi, a jak jsme již napsali, čas ukáže.

Recruiting je důležitou částí našeho obchodu, pro-
zradíte nám, jakým způsobem přivádíte lidi do 

obchodu?

V první řadě bychom rádi poděkovali za úžasnou moti-
vaci, která byla vyhlášena na Rainbow Galapárty o šest 
volných Rainbow. Díky této motivaci jsme se rozhodli 

netřídit budoucí Talent Scouty. Zveme lidi z každého 
dema, z každého domlouvání, z každého servisu. Neře-
šíme, jestli je člověk příliš mladý nebo příliš starý. Niko-

Po vašich několika suverénních vítězstvích v minulém 
roce se opět objevila konkurence ostatních Leaderů. Co 
na to říkáte a čím se snažíte motivovat svůj tým lidí pro 
zisk dalších titulů?

Samozřejmě, že se nikomu nemůže zamlouvat kon-
kurence. Na druhou stranu je to pohon, který člověka 
nenechá stát na místě. Nejdůležitější a hlavní motor 
motivace pro obchodní zástupce je splnění měsíčních 
cílů na český Pacesetter a QuotaBuster. To znamená, 
že nejlepší obchodní zástupce ve skupině s námi pojede 
do Chateau Mcely.

Přiblížíte nám svůj prodejní tým a jeho každodenní 
práci?

Každý tým, jak je známo, se skládá z jednotlivých osob-
ností. Každý na začátku přišel do obchodu s jediným 
cílem, vydělat peníze, aby zabezpečil sebe a rodinu. Je-
diná věc, která se mění, je disciplína. Každodenní práce 
začíná vždy disciplínou. To znamená učit lidi nejen, že 
mohou, ale hlavně, že musí. Vše, co za den udělají je 
vizitka jich samotných. Celý tým se skládá z vizitek jed-
notlivých obchodních zástupců. Každému obchodnímu 
zástupci je důležité denně vštěpovat, že dobrá nálada, 

nadšení a disciplína je dovedou k dosažení cíle. To zna-
mená k prodeji Rainbow.

Jaké jsou vaše plány pro nadcházející měsíce?

Chci se více zaměřit na nováčky a využívat rozšířené 
možnosti Dnů otevřených dveří v naší kanceláři. Zvět-
šovat svou skupinu v přímé linii a tím zvítězit nad kon-
kurencí v ročním hodnocení Leaderů.

Na slovíčko s TOP Leader v měsících listopadu 2013 a dubnu 2014 – GL Lenkou a Luďkem Černými

Na slovíčko s TOP Leader v měsících lednu a únoru 2014 – TL Jitkou & Karlem Šíchovými

Na slovíčko s TOP Leader v měsíci prosinci 2013 – GL Vladimírem Kramule

Lenka a Luděk Černých

Vladimír Kramule

prosinec
2013

GL Vladimír Kramule
(5/13, 6/13, 8/13, 9/13, 10/13, 12/13)

Ústí n. L. SD M. & V. Bečvářovi 2 000 bodů
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mu nevidíme do hlavy a nikdy nevíme, co může oslovit 
toho, kdo sedí právě před námi.

Důležité je pozvat zákazníka do kanceláře na nejbližší 
Den otevřených dveří, který máme v úterý a ve čtvrtek 
v 18 hodin, nebo ho rovnou přivést v pondělí na školení.
Mám radost, že nás začínají kopírovat naši Talent Scouti, 
to je pro nás motivace.

Přiblížíte nám svůj prodejní tým a jeho každodenní 
práci?

Denní komunikace s Talent Scouty je velmi důležitá, 
vyslechnout, pochválit, poradit. Baví nás Talent Scou-
ti, kteří chtějí a hledají, jak to jde. Díky demo z demo 
se naučí zajistit si další práci. Karel se snaží jezdit na 
demo vždy s někým z nováčků, to je nejlepší demo. Vy 
si v klidu prodáváte a váš Talent Scout se současně učí. 

Jitka jezdí s nováčky domlouvat po prodejích, je to nej-
jednodušší způsob, jak zajistit skupině další dema. Díky 
našemu řediteli, který pravidelně 2 x týdně trénuje, je 
naše práce se skupinou snazší, než dříve.

Karle, právě jste se vrátil ze Světového mítinku společ-
nosti Rexair, který se konal v mexickém Cancúnu. Jistě 
jste plný dojmů, můžete nám sdělit ty největší a co ve 
vás pobyt mezi Rainbow lidmi z celého světa zanechal?

Mítink v Cancúnu byl prostě na jedničku. Od organiza-
ce celého zájezdu z centrální kanceláře, až po organi-
zaci samotných mítinků od společnosti Rexair. Úžas-
né mítinky, jídlo (poprvé v životě jsem jedl humra), 
zábava, tombola o volná Rainbow, super diskotéka 
v Coco Bongo a výlet na pyramidy v Chichén Itzá. Užili  
jsme si blankytně modré moře a sněhově bílý písek, 

teploty okolo 30 stupňů.
Mítink byl hlavně o silných myšlenkách, mě osobně za-
ujala myšlenka paní Brandy Tow z Cancasu: „Úspěch je 
spojen s tím, co uděláte ne pro sebe, ale pro ostatní.“
Hodně myšlenek bylo o tom, kdo povyšuje lidi, povyšuje 
i sám sebe. Příběhů obchodních zástupců bylo spous-
ta, ale nejlepší byl příběh Toma Tůmy. Všichni se smáli 
a sál s 800 lidmi se zvedl a tleskal mu ve stoje. Tome, 
díky za úžasný zážitek.
Hlavně ta energie se nedá jinde nasát tak intenzivně. 
Chtějte tam příště být, nabít si svoje Rainbow baterky.

 Krásné sluníčkové dny všem přejí 

Jitka a Karel Šíchovi

Jak jste motivovali svůj tým lidí v tomto měsíci, kdy 
jste získali titul Top Leader?

Především jsme moc hrdí, že jsme opět získali titul Top 
Leader. Největším motorem pro práci je vždy stanove-
ný cíl, proč to děláme a čeho chceme docílit. Všichni 
jsme se zaměřili na dostatek ukázek a z toho co nej-
více prodejů, a zároveň si odnést co nejvíce ze skvělé 
březnové soutěže pana ředitele Ing. Žižky. Navíc jsme 
zrecruitovali dva nové obchodní zástupce a pomohli jim 
prodat svá první Rainbow.

Přiblížíte nám svůj prodejní tým a jeho každodenní 
práci?

Máme v týmu již dva zkušené Talent Scouty, pana  
Fabiana a pana Šumana, kteří na sobě pracují, učí se 
demo a už vědí, co od Rainbow chtějí. My si jejich práce 

moc vážíme. Nováčky jsme brali na co nejvíce svých 
ukázek, aby viděli jak demo prezentovat u našich zákaz-
níků a pochytili i nějaké prodejní zkušenosti. Nejdůleži-
tější je se demo stále učit a trénovat na kanceláři. Na to 
máme naštěstí zkušeného Břéťu Ťujíka.

Recruiting je důležitou částí našeho obchodu, prozra-
díte nám, jakým způsobem přivádíte lidi do obchodu?

Dělat v obchodě Rainbow je nejen obrovská příležitost, 
ale zároveň vysoká škola obchodních zkušeností. V na-
šem státě je velká spousta lidí, kteří ještě nepřestali snít 
a rádi by si jednou chtěli své sny zrealizovat. Ovšem 
nenarodili se jako bohatí, nevyhráli ve sportce, ani nic 
nezdědili, a tak jejich sny jsou pouze sny. Ze zaměstna-
neckých platů nemají šanci si nikdy tyto sny změnit ve 
skutečnost. Ale my jim můžeme dát příležitost to změ-

nit. Pak už je na nich, jestli tu příležitost využijí a udělají 
pro to maximum a nebo si ji nechají proklouznout mezi 
prsty a budou se jen dívat, jak si ti úspěšní mění životní 
styl.

Lidé do obchodu nejvíce oslovujeme na ukázkách, kde 
jim umožňujeme navštívit naši kancelář a přijít si pro 
cenné informace na Den otevřených dveří. Pracovní 
možnosti jen lehce poodkryjeme s tím, že to nejdůle-
žitější se dozvědí od našeho ředitele pana Ing. Žižky. 
Důležité je vzbudit zájem a zvědavost a víc neprozrazo-
vat! Nový Talent Scout přijde na kancelář pouze tehdy, 
pokud bude přesvědčen, že to dělá pro svůj prospěch, 
nikoli kvůli nám! Chtějme druhým pomáhat a zároveň 
recruitingem pomůžeme i sami sobě.

Pěkný den a hodně Talent Scoutů přejí

Na slovíčko s TOP Leader v měsíci březnu 2014 – GL Marcelou Divišovou & Petrem Kuzmou

Marcela a Petr

Honza Kramule

březen
2014

GL Marcela Divišová & Petr Kuzma
(9/11, 10/11, 12/11, 5/12, 1/13, 3/13, 3/14)

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

Můžete nám přiblížit svůj prodejní tým?

Ve svém týmu mám lidi, kteří berou Rainbow obchod 
opravdu vážně, ať pracují na částečný nebo na plný 
úvazek. Každý svým počinem přispívá k celkovému vý-
sledku. I když nováčci to vlastně ani netuší, jsou pro nás 
velmi důležití. Snažím se pod sebou budovat profíky, se 
kterými zkvalitňujeme prodeje i kvalifikaci pro demo. 
Celý tým samovolně nabírá na úspěchu, za což jsem 
velmi rád. Důležité je, aby mí lidé cítili úspěch a příleži-
tost v Rainbow, které tento obchod nabízí. Není to snůš-
ka lží a podvodů nebo věcí, které si mohou dovolit jen ti 
nahoře jako v jiných firmách. Tento obchod je skutečný!

Jaký máte recept pro recruiting lidí do obchodu?

Zákazníky Rainbow a jiné nováčky přivádím do obcho-
du právě díky úspěchu, o kterém si přečtou v Rainbow 
aktualitách. Jedna spokojená zákaznice si ode mne ne-
dávno pořídila další Rainbow jen díky tomu, že o mně 
četla v tomto časopisu, což mne velmi potěšilo. Tímto 
děkuji a zdravím paní Korejtkovou, kterou jsem záro-
veň přivedl do obchodu. Recruiting ke mně patří stejně 
jako prodeje. Nabízet příležitost znamená také obrov-
skou zodpovědnost za lidi, které do obchodu přivádím. 
Odměnou mi je vysněná desetinka programu volného 
Rainbow. Leader si musí uvědomit, že cesta, kterou si 
vybral není jen o přivedení lidí na Den otevřených dveří, 
ale zde začíná velká zodpovědnost za každého svého 
člověka po celou jeho dobu v Rainbow.

Blíží se konec kvalifikačního období na český 
Pacesetter mítink v Chateu Mcely a nejste daleko od 
splnění kvalifikačních kvót. Čím je pro vás program 
Pacesetters?

Český Pacesetter se pro mě stal odpočinkem v Rain-
bow. Především je důkazem, že člověk patří v Rainbow 
v současné době mezi nejlepší. Relaxace, luxus, vše, co 
si člověk nedovedl představit, když se poprvé zúčast-
nil Dne otevřených dveří. Ale v Rainbow světě poznáte, 
že vše může být skutečné a báječné. Již poctivě trénuji 
podpisy na další Pacesetter. J Tento mítink je stěžejní 
kámen v obchodě a člověk zde nesmí chybět.

Děkuji všem v Rainbow a ve svém týmu. 

Na slovíčko s TOP Leader v měsíci květnu 2014 – GL Janem Kramule

květen
2014

GL Jan Kramule
(5/14)

Ústí n. L. SD M. & V. Bečvářovi 3 700 bodů
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Na zisku titulů se podíleli:
Romana Čadová,

Lenka & Luděk Černých,
Marcela Divišová,

Václav Křížek,
Petr Kučera, 
Petr Kuzma,

Eva & Zdeněk Novákovi, 
Jiří Pasztorek, 

Jana & Jaroslav Sýkorovi, 
Radka Šormová, 

David Šuman, 
Daniela Trégrová, 

Břetislav Ťujík, 
Tomáš Tůmovec, 

Stanislav Vaňourný

TOP Manager

listopad 2013 – květen 2014

nejlepší manažer

EM Břetislav Ťujík
Praha 

SSD Ing. Iveta & Ing. Jiří Žižkovi

27 400 bodů
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TOP Manager

Nadále pokračujete ve vítězném tažení mezi Rainbow 
managery, blahopřeji. Jaký je recept pro tak efektivní 
práci?

Největší recept na úspěch a vítězné tažení je podle mě 
motivace. Nemyslím jen moje, ale každého jednotlivého 
človíčka v našem týmu. Pokud by lidé neměli motivaci 
něco ve svých Rainbow životech změnit a důvod proč 
dělat něco navíc, bylo by vše hrozně těžké. Snažím se 
s lidmi mluvit nejen o obchodě, ale i o jejich rodinách, 
abych věděl, co je důvodem, že s námi dělají Rainbow. 
A když cítím, že člověk zapomněl, proč je tady (každé-
mu se to občas stává), jen připomenu a rozeberu s ním 
danou situaci a snažím se ho pouze vrátit zpět na správ-
nou kolej. Každý z nás potřebuje občas “vyčistit filtry”, 
včetně mě. Takže je dobré mít někoho, komu se můžete 

nejen obchodně vypovídat. A jinak je to samozřejmě 
všechno o práci … čím víc demo, tím víc prodejů … čím 
víc Talent Scoutů, tím víc demo.

Přiblížíte nám svůj prodejní tým a jeho každodenní 
práci?

Těžko přiblížit na pár řádcích tým lidí, se kterými mlu-
vím každý den, ale jen mohu upřímně říct, že jsou to 
super lidé a mám všechny moc rád. Chci, aby si všichni 
splnili své sny a byli šťastní. 
A co se týká naší každodenní práce: Pondělí = mítink 
s panem Žižkou a porada naší skupiny, kde má každý 
možnost říct cokoli. Od úterý do pátku jsou tréninky, 
které jsou po skupinách max. 6 lidí. Mezi 12 – 13h si 
voláme a říkáme, co kdo dnes bude dělat. Do 12h se 

odevzdávají propagační programy, které zpracovává 
marketing a předává telefonistce Dáše, děkuji ji tímto za 
veškerou práci, jež pro nás odvádí. A takhle je to dokola. 
Samozřejmě – každé úterý se od 18h koná Den otevře-
ných dveří pod vedením pana Žižky. Poté jdou lidé, kteří 
s námi chtějí zkusit naši příležitost na školení, to vedou 
manželé Endtovi.

Chtěl bych tímto poděkovat všem lidem, kteří mají 
s námi jakoukoli spojitost, především manželům Žižko-
vým za příležitost a dále servisu, účtárně, skladu, ško-
lení, vedení Dnů otevřených dveří, HotLine, zkátka děkuji 
všem! Červená, my za to budem ještě lepší!!

Na slovíčko s TOP Manager v měsících listopadu, prosinci 2013, lednu, únoru, březnu, dubnu a květnu 2014 – EM Břetislavem Ťujíkem

Břetislav Ťujík

listopad
2013

EM Břetislav Ťujík
(1/13, 2/13, 3/13, 5/13, 6/13, 8/13, 9/13, 10/13, 11/13)

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

prosinec
2013

EM Břetislav Ťujík
(1/13, 2/13, 3/13, 5/13, 6/13, 8/13, 9/13, 10/13, 11/13, 12/13)

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

leden
2014

EM Břetislav Ťujík
(1/13, 2/13, 3/13, 5/13, 6/13, 8/13, 9/13, 10/13, 11/13, 12/13, 1/14)

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

únor
2014

EM Břetislav Ťujík
(1/13, 2/13, 3/13, 5/13, 6/13, 8/13, 9/13, 10/13, 11/13, 12/13, 1/14, 2/14)

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

březen
2014

EM Břetislav Ťujík
(1/13, 2/13, 3/13, 5/13, 6/13, 8/13, 9/13, 10/13, 11/13, 12/13, 1/14, 2/14, 3/14)

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

duben
2014

EM Břetislav Ťujík
(1/13, 2/13, 3/13, 5/13, 6/13, 8/13, 9/13, 10/13, 11/13, 12/13, 1/14, 2/14, 3/14, 4/14)

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

květen
2014

EM Břetislav Ťujík
(1/13, 2/13, 3/13, 5/13, 6/13, 8/13, 9/13, 10/13, 11/13, 12/13, 1/14, 2/14, 3/14, 4/14, 5/14)

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

TOP Area Distributor

listopad
2013

AD Anna & Vasyl Lypchakovi
(8/11, 12/11, 1/12, 2/12, 9/12, 10/13, 11/13)

Roudnice 
n. L. SD M. & V. Bečvářovi

12 prodejů
4 000 bodů

leden
2014

AD Anna & Vasyl Lypchakovi
(8/11, 12/11, 1/12, 2/12, 9/12, 10/13, 11/13, 1/14)

Roudnice 
n. L. SD M. & V. Bečvářovi

20 prodejů
4 000 bodů

duben 
2014

AD Anna & Vasyl Lypchakovi
(8/11, 12/11, 1/12, 2/12, 9/12, 10/13, 11/13, 1/14, 4/14)

Roudnice 
n. L. SD M. & V. Bečvářovi

20 prodejů
4 000 bodů
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AD Anna, Ing. Aleš
& Vladislav Medlínovi 

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

25 500 bodů
Na zisku titulů se podíleli:

Ludmila Kratochvílová, Jiří Marek, Anna Medlínová, Aleš Medlín, Vladislav Medlín

TOP Area Distributor

listopad 2013 – květen 2014

nejlepší regionální distributor
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Jaká byla vaše motivace v uplynulých měsících, kdy 
jste získali titul nejlepších AD?

Zdravíme všechny Rainboušáky a čtenáře aktualit. 
Naše práce se nijak nelišila. Byla to především týmová 
práce a práce s nováčky. Soustředili jsme se na dopo-
ručení od nových majitelů, ale hlavně na demo z dema 
= rychlé prodeje.

Co nabízíte lidem ve své kanceláři?

V prvé řadě jim nabízíme flexibilitu, podporu kanceláře, 
zajímavé výdělky, kariéru a možnost proměnit své sny 

ve skutečnost. Samozřejmě je to na každém, jak tuto 
příležitost využije.

Právě jste se vrátili ze Světového mítinku společnosti 
Rexair, který se konal v mexickém Cancúnu. Jistě jste 
plni dojmů, můžete nám sdělit ty největší a co ve vás 
pobyt mezi Rainbow lidmi z celého světa zanechal?

Mítink v Cancúnu byl opět jedinečný, plný energie, emo-
cí a informací. Ujistili jsme se, že je to o příležitosti, 
o lidech, o recruitingu. Bez lidí se nikam nepohneme. 
Mluvčí, kteří nám vyprávěli své příběhy, byli plni lás-

ky k Rainbow a i když se jim někdy nedařilo, vydrželi 
a úspěch přišel. Je to o snech a o cestě, kterou za svými 
sny jdete.
Neodmyslitelnou součástí těchto mítinků je i setkání se 
starými známými z obchodu a věřte, že i když nemlu-
víte stejným jazykem, víte, co vám chtějí říct. J Stačí 
objetí, poplácání a to dá za všechno.
Zase, jako již po několikáté, jsme si uvědomili, že děláme 
správný obchod a stojí za to žít Rainbow život!

Přejeme všem hodně Talent Scoutů.

Vaši Lypčáci

Eliška a Rosťa

Medlínovi

prosinec
2013

AD Eliška & Rostislav Čechovi
(3/13, 4/13, 5/13, 7/13, 8/13, 12/13)

Příbram SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi
14 prodejů
4 000 bodů

březen
2014

AD Anna, 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, 6/13, 9/13, 3/14)

Hradec Králové,
Jihlava

SSD Ing. I. & Ing. J. 
Žižkovi

21 prodejů
4 000 bodů

květen
2014

AD Anna, 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, 6/13, 9/13, 3/14, 5/14)

Hradec Králové,
Jihlava

SSD Ing. I. & Ing. J. 
Žižkovi

12 prodejů
4 000 bodů

únor
2014

AD Eliška & Rostislav Čechovi
(3/13, 4/13, 5/13, 7/13, 8/13, 12/13, 2/14)

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

4 000 bodů

Zdravíme všechny a přejeme krásný čas! Příbram je 
ještě mladá kancelář, a tak výsledky, kterých jsme do-
sáhli jsou parádní a máme z toho upřímnou radost, jako 
z každého jednotlivého prodeje. Přesto jsou naše cíle 

a plány daleko větší. Po mítinku v Cancúnu jsme začali 
se systematickým náborem nováčků a každý den pra-
cujeme na jejich úspěchu. Zatím nechceme předbíhat, 
ale věříme, že to je správná cesta k úspěchu. 

Děkujeme všem našim lidem a všem lidem u Rainbow, 
děkujeme za podporu a zároveň podporujeme také vás 
všechny.

Jak se díváte na podpůrné motivace v Rainbow obcho-
dě?
Soutěže považujeme za jedny z nejdůležitějších prvků 
v Rainbow obchodě. Jejich vyhlašování a plnění je důleži-
tou součástí celého obchodu. Vždy svým lidem říkáme, 
že kdo dělá vše pro to, aby splnil vyhlášenou motivaci, 
má z poloviny zaděláno na úspěch. Je úplně jedno, jestli 
se jedná o jednodenní motivaci v ceně stokorun nebo 
o soutěž do Karibiku v řádech desetitisíců. Zkrátka, kdo 
se naučí získávat „drobotiny“, potom splní i dovolenou 
snů. A s tím je pak v neposlední řadě spojená i velmi 
zajímavá provize, a o to jde. Takže pamatujte, kdo plní 
malé soutěže, směřuje na vrchol!
V Rainbow obchodu pracujete již mnoho let, čím je pro 
vás specifický?
Když se v rychlosti zamyslím, tak mě napadají dvě věci. 
První je, že Rainbow obchod je specifický především 
v příležitosti, kterou přináší. Když se podíváte na mnoho 
úspěšných lidí z Rainbow, zjistíte, že jsou to lidé z růz-

ných branží, různých profesí, lidé různého věku, jednot-
livci i páry. To znamená, že příležitost je tu pro každého. 
Hlavní výhodou Rainbow příležitosti je, že nepotřebujete 
žádný kapitál ani obchodní zkušenosti do začátku. Vše 
se zdarma naučíte v kanceláři, a když se naučíte na-
slouchat, můžete se úspěšným stát velice rychle.
Druhé specifikum Rainbow obchodu je, že nemá kon-
kurenci. Nemá konkurenci jako výrobek a nemá konku-
renci v oblasti získávání klientely. V dnešním rychlém 
světě novinek a reklamy máme opravdu unikát. A toho 
si musíme vážit.
Aničko, právě jste se vrátila ze Světového mítinku spo-
lečnosti Rexair, který se konal v mexickém Cancúnu. 
Jste jistě plna dojmů, můžete nám sdělit ty největší 
a co ve vás pobyt mezi Rainbow lidmi z celého světa 
zanechal?
Když jsme v roce 2000 s manželem navštívili Cancún 
poprvé v rámci Pacesetteru, tak jsme si na zpáteční 
cestě řekli, že se sem jednou určitě vrátíme. A ten sen 

se naplnil. Jsem vděčná Rainbow příležitosti, že jsem 
se zase mohla projít po luxusní pláži, bydlet v krásném 
hotelu, ale hlavně sdílet myšlenky těch nejúspěšnějších 
lidí v Rainbow obchodě. Mám velkou radost, že toto se 
mnou mohla sdílet i naše obchodní zástupkyně Lída 
Kratochvílová. Vše, co jsme si z Cancúnu dovezly, bude-
me se snažit aplikovat v praxi. A to je to, o čem mluvili 
ti nejúspěšnější lidé. VÍCE NADŠENÝCH DEMO Z DEMA. 
Z toho bude více TALENT SCOUTŮ i prodaných RAIN-
BOW. Máme své cíle i své sny a tyto Rainbow mítinky 
je hodně podporují a dodávají sílu za nimi jít. Rainbow 
obchod je dobrý nástroj na splnění snů. Pokud tyto řád-
ky čte nový člověk v Rainbow obchodě, tak vám chci 
pogratulovat, dostal jste totiž příležitost změnit svůj 
život. Přeji vám jenom vydržet. Vše přijde. Neváhejte, 
neztrácejte čas, nedá se totiž vrátit.

Všechny vás zdravíme a přejeme pozitivní mysl,

Na slovíčko s TOP AD v měsících prosinci 2013 a únoru 2014 – Eliškou a Rostislavem Čechovými

Na slovíčko s TOP AD v měsících březnu a květnu 2014 – Annou, Ing. Alešem a Vladislavem Medlínovými

Na slovíčko s TOP AD v měsících listopadu 2013, lednu a dubnu 2014 – Annou a Vasylem Lypchakovými
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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, 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, 5/13, 6/13, 7/13, 8/13, 9/13, 10/13, 
11/13, 12/13, 1/14, 2/14, 3/14, 4/14, 5/14)

listopad 2013 117 prodejů

prosinec 2013 61 prodejů

leden 2014 89 prodejů

únor 2014 92 prodejů

březen 2014 128 prodejů

duben 2014 95 prodejů

květen 2014 106 prodejů

... a také budoucí Rainboušáky, kteří budou číst tato slo-

va třeba ve své domácnosti po ukázce Rainbow. A také 

ty, kteří zrovna hledají nějakou příležitost a přemýšlí, 

zda nezkusit Rainbow obchod. Zkusit či nezkusit? Jít na 

Den otevřených dveří nebo nejít. Myslím, že každému 

z nás tato slova první prošla hlavou, když jsme byli po-

prvé osloveni Rainbow příležitostí. 

A moje první slova jsou: „Vždyť za to nic nedáte. Jen si 

nezávazně poslechnete, o čem vlastně Rainbow příle-

žitost je. Dáte si kávu v příjemném prostředí Rainbow 

kanceláře, nějaké občerstvení, podíváte se na fotografie 

v kancelářích, co jsme už s Rainbow všechno zažili a po-

slechnete si příběhy lidí, kteří vás do Rainbow obchodu 

oslovili a také těch, kteří jsou zrovna s vámi na tomto 

Dni otevřených dveří. Třeba vás nějaký příběh zaujme 

nebo bude podobný tomu vašemu a Rainbow příležitost 

vás prostě osloví.“

Den otevřených dveří vedu pravidelně v naší kanceláři 

již od roku 2002. Slyšela jsem mnoho příběhů, proto 

neváhám říct: „Zkuste to a uvidíte“.

A vy všichni, co už v Rainbow obchodu pracujete, řekněte 

o nás každému. Že existuje společnost, která má nejlep-

ší výrobek na světě, pomáhá s ním ozdravovat naše do-

mácnosti a pomáhá lidem k lepším financím i ke splnění 

snů. TO JE NAŠE RAINBOW, které vše umožňuje, a pro 

které je v srdci dostatek místa. Protože když jsme řekli 

ANO, já to zkusím, tak jsme přece také nevěděli úplně 

přesně, co nás čeká a co bude. Jen jsme se zamilovali do 

Rainbow a řekli si, že si ho zaslouží vidět každý, a že také 

každý má právo být osloven do Rainbow příležitosti. 

Pokud to uděláte s dostatečným přesvědčením, s lás-

kou a vírou v Rainbow, tak to může dopadnout jedině  

 

 

dobře. Kolikrát udělám předvedení, tolikrát mohu na-

bídnout Rainbow příležitost. Nevybírejte si, neselektuj-

te, nikdy při recruitingu nekvalifikujte dopředu. Pozvěte 

zkrátka každého. A rozhodnutí nechejte na nich. Ne-

vzdávejte to, když se vám to jednou nepodaří. Jinými 

slovy, je trošku sobecké neříct zákazníkům na demu 

nebo lidem ve vašem okolí o naší Rainbow příležitosti.

Pravidelný Den otevřených dveří ve vašich kancelářích 

vám umožní nabízet Rainbow příležitost každý den. 

V naší kanceláři vedu Den otevřených dveří skoro každý 

den a věřte, že se na každý takový večer těším, že uvi-

dím nové tváře, že můžeme společně s klíčovými lidmi 

a obchodními zástupci povídat své příběhy a doporučit 

Rainbow dalším lidem. 

Březen 2014 byl pro nás v recruitingu rekordní. Přivedli 

jsme 44 nových Talent Scoutů do ústeckého týmu a 17 

z nich uskutečnilo svůj první osobní prodej. Tímto chce-

me poděkovat všem, kteří se na tomto výsledku podí-

leli, jelikož je to týmová práce. Některé čeká super od-

měna – víkend s námi v Benátkách, zcela zdarma! Vloni 

jsme byli s výherci v recruitingu na víkend v Římě a moc 

jsme si to užili. I odměny za recruiting jsou sladké. Je to 

o nadšení a splněných snech.

Nyní se několika dalším lidem splnil sen. Díky Rainbow 

se podívali do mexického Cancúnu, kde se konal v dub-

nu Světový mítink Rainbow 2014. Nádherné počasí,  

super tým, skvělá atmosféra a Rainbow lidé z celého 

světa. V Cancúnu jsme se setkali s těmi

nejlepšími na světě, vyslechli jsme si 

jejich jiné a přitom tak podobné 

příběhy.

Je to vlastně škola Rainbow, protože si spoustu myšle-

nek přivezete domů a některé z nich i uskutečníte. Příští 

mítink se bude konat od 21. května 2015 na Floridě! Ne-

nechejte si to ujít. Nedokážu zde slovem na vás přenést 

atmosféru Světového mítinku. To se musí zažít!

Jak se píše a říká: „Bez dema není nic.“, tak já říkám: 

„Bez recruitingu není víc!“. Můžete mít hodně osobních 

prodejů, splnit si své sny, zaopatřit finančně svou rodi-

nu, ale pasivní příjem ve formě volného Rainbow za re-

cruiting ničím nenahradíte. Proto recruitujte pravidelně, 

nenechejte se nikým a ničím odradit. 

S manželem chceme touto cestou poděkovat naše-

mu synovi Slávkovi, který se velmi dobře ujal práce  

Marketing Directora a za leden, únor a březen 2014 

získal první místo za vítězem v kategorii Marketing  

Director of the Evolution Region. Jsme na tebe moc 

pyšní! Dále chceme poděkovat celému našemu týmu, 

protože bez týmu nejste nic. Všech si moc vážíme!

A jdeme na to... s láskou a vírou v nejlepší Rainbow 

příležitost na světě.

Zdravíme všechny Rainboušáky,

Satellite Distributor

Bečvíci 
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PŘÍLEŽITOST BEZ HRANIC

PRO
VÁŠ

ÚSPĚCH

SSD Ing. Iveta & Ing. Jiří Žižkovi
Praha, Tábor, Brno

(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, 1/13, 2/13, 3/13, 4/13, 5/13, 6/13, 7/13, 8/13, 9/13, 10/13, 11/13, 12/13, 1/14, 2/14, 3/14, 4/14, 5/14)

listopad 2013 172 prodejů prosinec 2013 115 prodejů

leden 2014 143 prodejů únor 2014 127 prodejů

březen 2014 207 prodejů duben 2014 100 prodejů

květen 2014 130 prodejů

před pár dny jsme se s rodinou vráti-

li z dovolené a splnili si tak zase jedno 

naše společné přání. Zatímco jsme si 

užívali zábavu v pohádkovém Disney-

landu v Orlandu na Floridě, uvědomo-

vali jsme si, že jsme tady jen a jen díky 

příležitosti, kterou nám Rainbow ob-

chod nabízí.

Naplno pracovat, naplno se bavit, napl-

no žít. To je Rainbow. To je Rainbow příle-

žitost. Je na celém světě a je pro všech-

ny stejná. Na celosvětové konferenci 

v Mexiku jsme slyšeli mnoho životních 

příběhů lidí z celého světa. Všichni začí-

nali stejně. Rainbow nejprve nechtěli vi-

dět, souhlasili s ukázkou jen kvůli svým 

přátelům. Pak si je Rainbow získalo. Byli 

nadšení. Buď si ho koupili hned, nebo jim 

to finanční situace v rodině neumožnila. 

Mnozí měli zdravotní problémy, alergie, 

astma a podobně. Rainbow chtěli. Vět-

šinou nepřišli na Den otevřených dveří 

hned, pozvání museli dostat několikrát, 

než ho využili. Ale nyní jsou tady. Jsou 

to klíčoví lidé ve svém regionu. Lídři, 

manažeři, distributoři i RGD. Někteří 

jsou v obchodě Rainbow teprve pár 

let. Všichni vyprávěli o změně, kterou 

jim Rainbow obchod přinesl. O lásce 

k rodině, k Rainbow. O svých splněných 

snech. O touze pomáhat ostatním li-

dem. V jejich slovech byla cítit pokora 

a vděčnost. Hovoří o Rainbow příležitos-

ti se svými přáteli, rodinou i zákazníky. 

A tak krok za krokem budují svůj Rain-

bow obchod. Povyšují své Talent Scou-

ty, učí je to, co jim samotným přináší 

úspěch. Hovoří o svých cílech, a jak jich 

dosáhli. O práci i o podpoře své rodiny....

Tehdy jsem si prohlédla celý obsazený 

sál a došlo mi, že bychom tam na tom 

pódiu mohli vyprávět všichni. Jeden po 

druhém. Včetně prezidenta společnosti. 

Všichni. Bylo by co poslouchat. Tam by 

se našlo splněných snů a přání!!! Každý 

příběh by začínal stejně. Všichni jsme 

jednou poprvé uviděli Rainbow. Všichni 

jsme, jednou, byli v roli zákazníka.... Mů-

žeme být právem hrdí na to, že máme 

nejlepší výrobek na světě, a že jej potře-

bují skutečně všichni. V současné době 

je již více než zřejmé, jak špatný vliv na 

zdraví člověka má neustále se zhoršují-

cí životní prostředí. O to víc je důležité, 

abychom alespoň doma a v době odpo-

činku ještě více nezatěžovali svůj orga-

nismus. Všichni víme, co způsobuje po-

užívání vysavačů v domácnostech. Před 

dvaceti lety byla alergie spíše výjimkou. 

Dnes byste těžko hledali rodinu, které 

se tento problém netýká. Proto vždyc-

ky hovořte se svými zákazníky o příle-

žitosti Rainbow obchodu. Příležitost po-

moct svým přátelům, jak si zajistit čistý 

domov pro svou rodinu nebo si zlepšit 

svou finanční situaci. Abychom to měli 

jednodušší, máme dnes k dispozici no-

vou příručku recruitingu Rainbow - pří-

ležitost bez hranic a novou „ANO kartu“ 

- pozvánku do vašich kanceláří na Den 

otevřených dveří. Pozorně si je prohléd-

něte a přečtěte. Je to skutečně výborný 

pomocník při nabízení příležitosti našim 

přátelům i zákazníkům. Možná, že i vy 

sami se tam dozvíte něco nového. 

Na každém demu využijte možnosti na-

bízet spolupráci. Dejte příležitost, jakou 

jste dostali vy i ostatním. Je to fér. A po-

kud jste v Rainbow obchodě krátce nebo 

jste zatím ještě nedosáhli úspěchu, jaký 

byste chtěli, není to důvod nehovořit 

o příležitosti Rainbow. Každý má šanci 

využít nabízenou možnost po svém....

Využijte příležitost i vy sami, splňte 

si své sny a cíle. Rozjeďte se ke svým 

zákazníkům s nadšením!!! Máte s se-

bou nejlepšího pomocníka na světě 

a váš život máte ve svých rukou!! Jak 

svůj čas u zákazníků využijete je jen na 

vás!!!! Domlouvejte se svými zákazníky 

další ukázky. Motivujte je a ukažte, jak 

vysavače škodí nejen v jejich rodině, ale 

i u jejich přátel. Dělejte své demo vždyc-

ky tak, jak nejlépe umíte!!! Rainbow si to 

od nás všech zaslouží!!!

Přejeme vám krásné letní dny plné 

energie a nadšení, ať se vám vše daří...

Milí přátelé,

Super Satellite Distributor

Vaši
Iveta a Jiří Žižkovi

Vážená společnosti, je to poprvé, co jsem si sedla a píšu 

takovýto dopis. Chtěla jsem Vám upřímně 

poděkovat za váš úžasný přístroj. Náš 

syn, který měl těžké astma, přestal už 

po prvním úklidu kašlat a po čtyřech 

měsících používání záchvaty zmizely 

úplně. V tu chvíli jsem pochopila, 

že mi Rainbow nikdy nezmizí ze 

srdce. 

  
Renata M., Zlín

POZVÁNKA
Věděli jste, že Rainbow používá více než 130 000 rodin v ČR?

Napadlo by Vás, že Rainbow je jedním z nejúspěšnějších
přímých prodejů v ČR a působí zde už přes 20 let?

Zajímá Vás, jak se rodí úspěch organizace Rainbow v ČR
a ostatních zemích?

Ø

Ø

Ø

Vážení přátelé,
dnes jste poznali přístroj RAINBOW jako skvělé řešení pro zdraví a čistotu Vaší domácnosti.
Dovolte nám představit Vám RAINBOW jako příležitost pro všechny, kteří si chtějí přivydělat, 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.

Naši přední profesionálové vám podají informace o unikátním systému prodeje Rainbow a mnoho dalších důležitých informací
o údržbě, servisu, přídavných zařízeních a v neposlední řadě o možnostech spolupráce s naší organizací.

ZDRAVÁ VOLBA

Navštivte Den otevřených dveří v kanceláři Rainbow.
Pohostíme Vás, obdržíte hodnotné dárky.

Meets 
ASP:03:03
Standard for 
Vacuum Cleaners

POMÁHÁ Z každého prodaného Rainbow
přispíváme společnosti ČIPA na boj

proti astmatu a alergii.

www.cipa.cz

PRO
VÁŠ

ÚSPĚCH

Naše Rainbow jsme si koupili v roce 

1991 a moje žena ho od té doby 

používá téměř každý den. Nikdy 

nepotřebovalo opravu, možná jsme jen 

několikrát vyměnili kartáčky. Stále 

máme původní manuál a přídavná 

zařízení. V roce 1991 jsme za něj 

zaplatili pomalu stejně, jako za naše 

nové auto. To byla investice! Už 

oslavilo 21. narozeniny a stále skvěle 

funguje. Chceme vás pochválit za 

výrobek, který funguje tak, jak jste 

slibovali. Prodejce nám tehdy řekl, 

že to bude jediný vysavač, který si 

koupíme. Jenom jsem vám chtěl říct, 

jak jsme za něj rádi.

    

  Petr T., Praha

Napsali jste nám...
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Setkání všech lidí z Rainbow obchodu, 
které se pravidelně koná každý půlrok, se 
tentokrát konalo v Top Hotelu Praha. Do 
jednoho z největších konferenčních sálů 
v Praze se sjeli obchodní zástupci, klíčoví 
lidé i distributoři, aby spolu strávili příjem-
ný večer a oslavili úspěchy těch nejlepších 
za posledních několik měsíců.

Známý herec a moderátor Petr Rychlý 
přivítal všechny přítomné po páté hodině 
odpolední a odstartoval tak kolotoč pře-
dání hodnotných cen a uznání. RGD Jan Ří-
čař předal šek České iniciativě pro astma 
a poté jsme si z úst ředitele této společ-
nosti vyslechli, jak nadále bojovat proti 
této nemoci šířící se naší populací.

Jedním z hlavních vrcholů pololetního mí-
tinku bylo vystoupení paní Dagmar Hav-
lové, která si přišla převzít šek s Rainbow 
pomocí pro svou Nadaci Dagmar a Václava 
Havlových Vize 97. Bývalá první dáma naší 
země sklidila obrovský aplaus za své vy-
stoupení, během kterého nejen poděkovala 
našim RGD Zdeňkovi a Janu Říčařovým, ale 
také představila program činnosti Nadace.

Program vyhodnocování nám svým vy-
stoupením zpestřil bavič Lukáš Pavlásek 
a v druhé polovině programu jsme si vy-
slechli zajímavé a mnohdy i zábavné Rain-
bow příběhy lidí, kteří v našem obchodě již 
nějaký čas pracují či zažili určitý úspěch, ať 
se jedná o recruiting nebo prodeje.

SSD Ing. Jiří Žižka připomněl program  
Pacesetter a poté RGD Jan Říčař představil 
novou recruitingovou brožuru a vyhlásil 
velmi zajímavé motivace pro nadcházející 
prázdninové období.

Po chutné večeři nám přišla zahrát a zazpí-
vat skupina Yo Yo Band v čele s Richardem 
Tesaříkem, která nás bavila až do závěreč-
né jedenácté hodiny večerní.

-MS-

POLOLETNÍ MÍTINK
Top Hotel Praha, pátek 13. června 2014
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... budte v týmu!’

desetinky volného rainbow®

za každý prodej PŘÍMÉHO spolupracovníka získává OZ desetinku VOLNÉHO RAINBOW
získané desetinky musí být potvrzeny 3 vlastními prodeji v každém měsíci
po dosažení 10 desetinek obdrží OZ za první prodej v následujícím měsíci

provizi ve výši 50.000 Kč bez DPH

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

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

3 prodeje

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

odznak recruiting star

odznaky za osobní prodeje v mesíciˇ
počet kamenů na odznaku vyjadřuje počet měsíců, ve kterých OZ dosáhl daného počtu prodejů

prsten celosvětového
prodejního šampióna

WORLDWIDE
SALES CHAMP

SALES STAR
10 prodejů 15 prodejů 20 prodejů

25 a více prodejů

za měsíc za měsíc za měsíc

za měsíc

kariéra

5 14 34 54

každý kámen na odznaku
symbolizuje 100 osobních
prodejů v kariéře

100+ osobních prodejů

74první
osobní prodej

zlatá lampa

kožený demo kufr

odznaky vyjadrující pocet osobních prodejuˇˇ
o

při splnění podmínky

při prvním dosažení
5 prodejů v kalendářním měsíci

za měsíc Full–Time

za měsíc Part–Time

přímý spolupracovník,
který má v daném
kalendářním měsíci
minimálně 10 demo.

*TS=

48 demo

24 demo

master manager 

general manager

executive manager

senior manager

junior manager

team leader

9.000 Kč

8.000 Kč

PART-TIME

FULL-TIME

musí být
FULL-TIME

10.000 Kč

13.000 Kč

13.000 Kč

13.000 Kč

13.000 Kč

13.000 Kč

13.000 Kč

základní provize:

podmínky:

výhody:

základní provize:

základní provize:

podmínky:

výhody:

základní provize:

podmínky:

výhody:

základní provize:

podmínky:

výhody:

základní provize:

podmínky:

výhody:

základní provize:

podmínky:

výhody:

základní provize:

podmínky:

výhody:

základní provize:

podmínky:

výhody:

minimálně 15 demo/ měsíc, 1 mítink/ týden, 1x trénink/ týden

minimálně 30 demo/ měsíc, 1 mítink/ týden, 2x trénink/ týden

min. 3 TS*, 30 demo/ měsíc (počítají se i demo s lidmi)

20 prodejů ve skupině ve třech po sobě jdoucích měsících (3x 20) 

min. 3 TS*, 35 prodejů ve skupině ve třech po sobě jdoucích měsících (3x 35) 

min. 3 TS*, 55 prodejů ve skupině ve třech po sobě jdoucích měsících (3x 55) 

min. 3 TS*, 75 prodejů ve skupině ve třech po sobě jdoucích

měsících (3x 75) 

min. 3 TS*, 100 prodejů ve skupině v šesti po sobě jdoucích

měsících (6x 100) 

min. 3 TS*, 200 prodejů ve skupině v šesti

po sobě jdoucích měsících (6x 200) 

1 TS* +500 Kč, 2 TS* +1.000 Kč, 3 TS* +1.500 Kč

1 TS* +1.000 Kč, 2 TS* +2.000 Kč, 3 TS* +3.000 Kč

nemusí potvrzovat desetinky VRB
+ volné Rainbow za 20 prodejů skupiny v měsíci

4.000 Kč za každý prodej ve skupině

5.000 Kč za každý prodej ve skupině

6.000 Kč za každý prodej ve skupině

6.500 Kč za každý prodej ve skupině

7.000 Kč za každý prodej ve skupině

od 6. stupně – je-li můj TS na stupni 6, 7, 8, 9, 10 získám pouze rozdíl provizí za prodej ve skupině

group leader13.000 Kčzákladní provize:

podmínky:

výhody:

min. 3 TS*, 15 demo/ měsíc PART-TIME nebo 30 demo/ měsíc FULL-TIME (počítají se i demo s lidmi)

prvních 20 prodejů ve skupině (1x 20)

nemusí potvrzovat desetinky VRB

master satellite

super satellite

satellite distributor

area distributor

candidate distributor
vlastní kancelář vzdálená minimálně
50 km od jiné kanceláře
doporučení distributora

20 prodejů ve třech po sobě
jdoucích kalendářních měsících
(3x 20)

75 prodejů v šesti po sobě
jdoucích kalendářních
měsících (6x 75)

250 prodejů v šesti
po sobě jdoucích
kalendářních měsících
(6x 250)

600 prodejů v šesti
po sobě jdoucích
kalendářních měsících
(6x 600)

m
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kalendářních měsících
(6x 250)

600 prodejů v šesti
po sobě jdoucích
kalendářních měsících
(6x 600)

m
ini

m
áln

ě 5
x t

ýd
ně

 šk
olí

 a 
tré

nu
je

m
ini

m
áln

ě 3
x t

ýd
ně

se
 uč

í š
ko

lit
 a 

tré
no

va
t



www.rainbowaktuality.cz28

Cancún 13. – 16. dubna 2014
CancúnM

ex
ic

o

1. dubna jsem byl požádán, 
abych na Světovém mítinku 
v mexickém Cancúnu pověděl 
náš příběh a sdílel s ostatní-
mi posledních 8 let našeho 
života. Jelikož jsem s Kamilou 
u Rainbow 8 let, bylo to nejen 

o Rainbow rodině, ale i o té naší. Pravda je, že jsem 
měl několik bezesných nocí. Jak se blížil čas pre-
zentace, přibývala nervozita. Přece jen před 800 
lidmi jsem ještě nemluvil. Bylo tam zastoupení  
z 34 zemí světa, takže překlad našeho RGD Honzy 
Říčaře byl nutný J. Moc si s Kamilou vážíme toho, 
že nám byla dána důvěra a chci touto cestou podě-
kovat za tuto příležitost.

Pokud pominu stres před prezentací, byl pro mě 
tento mítink velmi silným zážitkem. Ale to je kaž-
dý mezinárodní mítink, však to znáte. Většinu času 
jsem strávil s mým spolubydlícím Karlem Šíchou 
a našimi kamarády Standou Vaňourným a Mar-
tinem Čuprem. Tito dva „mladíci‘‘ nás udržovali 
v dobré náladě a jsem rád, že jsem je mohl poznat 
blíže, jsou bezva všichni tři.

Přílet do Cancúnu byl bez problémů. První náš šok 
s Karlem přišel, když jsme odhrnuli balkónové zá-
věsy a Karibik nám ležel u nohou. Nepopsatelný 
zážitek, na který jsme se nemohli vynadívat. Po 
prvním dnu volna, který jsme strávili většinou na 
pláži, jsme vyrazili na výlet k jednomu ze sedmi 
novodobých divů světa, do zříceniny mayského 
města Chichén Itzá. Jelikož jsme na místo jeli 2,5 
hodiny, byl to výlet v tryskovém tempu. Být u jed-
noho z divů světa je zážitek na celý život. Večer 
byla uvítací večeře – jen bych podotknul, že jídlo 
v Mexiku bylo naprosto úžasné a bezchybné.

Další den začal oficiálně mítink, kterým nás po 
oba dny provázel Lyle Freeland a prezenteři rozjeli 
svou vlnu nadšení. Většina prezentací si byla svým 
obsahem hodně podobná – nikdo nechtěl kupovat 
Rainbow, nikdo nechtěl prodávat Rainbow a všichni 
dopadli stejně. Dnes jsou z nich úspěšní obchod-
ní zástupci, Marketing Directoři, Area Distributoři. 
Nemohu vám říct všechny, tak jen jeden o paní 
Kosinské, kterou obchodní zástupce pozval 4x na 
Den otevřených dveří... Ani jednou nepřijela, až 
když jí obchodní zástupce navrhl, že pro ni přijede. 
Byly to dvě hodiny jízdy, tak skočila do auta a při-
jela do kanceláře. Dnes má doplacenou hypotéku, 
koupili s manželem obrovský obytný vůz, ona má 
svoji kancelář a rozjíždí další. Kdyby tenkrát nebyl 

obchodní zástupce trpělivý a nevytrval, nebyla by 
dnes tam, kde je!!!

Příjemné bylo losování o volná Rainbow, přivezli 
jsme do Čech hned tři. Jedno mám já, druhé Stan-
da Vaňourný a třetí získala Iveta Lodlová. Pro mě 
hezký dárek k 25. výročí naší svatby s Kamilou. J

Po dvou dnech úžasných prezentací jsme zakon-
čili pracovní část v klubu Coco Bongo, což je show 
s diskotékou, která fakt nejde popsat. Možná, že by 
to mohl být další div světa. J

Následovaly skoro tři dny, které jsme si s klukama 
doopravdy užili. Trošku jsme utráceli za dárky, uží-
vali si slunce, pláže, sportu, piva a odpočinku.

Byli jsme s Kamilou na více mezinárodních mítin-
cích a z každého si vždy přivezeme motivaci. Canc-
únská motivace pro mě je nikdy se nevzdávat, mít 
velké cíle, o překážkách neremcat, ale přeskakovat 
je, neustále se učit a chtít být lepší, než jsme. Život 
se nám totiž nezlepší náhodou, ale jen když něco 
změníme my.

NADŠENÍ JE PRO MĚ ALFOU OMEGOU NAŠEHO 
BYZNYSU A ÚSPĚCHU V ŽIVOTĚ.

Přeji vám, abyste byli nadšení nejen vy, ale aby bylo 
nadšené i vaše okolí, vaši zákazníci a Talent Scouti.

Mějte se rádi a chtějte být na všech mítincích.

S pozdravem Tomáš Tůma
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listopad 2013
24 DEMO - Part Time

z kanceláře SD manželů Bečvářových: J. Procházková, N. Křováková

z kanceláře AD bratrů Vavrošových: J. Nelhüblová

48 DEMO - Full Time
z kanceláře SD manželů Bečvářových: J. Šaffer, Z. Šmejkal, R. Nevím

z kanceláře SSD Ing. manželů Žižkových - Tábor: F. Bejblík

TS s 1. prodejem
z kanceláře SSD Ing. manželů Žižkových - Praha: N. Čtvrtníková, F. Dvořák, V. Křížek, 
M. Neumanová, G. Zikmundová

z kanceláře SD manželů Bečvářových: V. Ludvarová, E. Neslerová, G. Smetanová, I. Stejskalová

z kanceláře RGD Z. Říčaře & J. Říčaře: L. Haluzová, D. Ptáčková G. Kaletová, M. Vedralová

únor 2014
24 DEMO - Part Time

z kanceláře SD manželů Bečvářových: D. Vlastníková, H. Šandová

z kanceláře AD manželů Lypchakových: P. Švec

48 DEMO - Full Time
z kanceláře SD manželů Bečvářových: J. Šaffer, J. Novák, L. M. Urbanová, R. Nevím,
J. Gáboríková, P. Nepraš, J. Šišková, Z. Šmejkal

z kanceláře SSD Ing. manželů Žižkových - Tábor: F. Bejblík

TS s 1. prodejem
z kanceláře SSD Ing. manželů Žižkových - Praha: A. Fialková, I. Jenšíková, R. Kiezler, R. Kopecká, 
M. Krátký, Z. Ondříčková, A. Procházková, D. Trégrová

z kanceláře SD manželů Bečvářových: M. Husák, T. Klobása, B. Vavrušková

z kanceláře SSD Ing. manželů Žižkových - Tábor: V. Flachsová & J. Čedík

z kanceláře AD rodiny Medlínových: L. Kaňáková

prosinec 2013
48 DEMO - Full Time

z kanceláře SSD Ing. manželů Žižkových - Tábor: F. Bejblík

TS s 1. prodejem
z kanceláře SSD Ing. manželů Žižkových - Praha: H. Fabian, J. Šícha, L. Šimeček, J. Špicl

z kancláře AD manželů Čechových: D. Urbánková

100+ osobních prodejů v kariéře
Tomáš Trepka SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Tábor 100 prodejů

24 DEMO - Part Time
z kanceláře SD manželů Bečvářových: D. Vlastníková, G. Smetanová, J. Hornychová,
V. Němečková, P. Nepraš

z kanceláře SSD Ing. manželů Žižkových - Tábor: H. Tomíšková

z kanceláře SSD Ing. manželů Žižkových - Praha: J. & P. Mirvaldovi

48 DEMO - Full Time
z kanceláře SD manželů Bečvářových: J. Šišková, J. Novák, R. Nevím, J. Šaffer

z kanceláře SSD Ing. manželů Žižkových - Brno: I. & J. Zavřelovi

z kanceláře SSD Ing. manželů Žižkových - Tábor: F. Bejblík

TS s 1. prodejem
z kancelře SD manželů Bečvářových: D. Krejčová, P. Nepraš, J. Sauerstein, J. Schmidt,
P. Sosnová, H. Šandová, M. Šindelářová

z kanceláře SSD Ing. manželů Žižkových - Praha: J. Mayerhofer, J. Pikal, I. Sembolová

z kanceláře AD manželů Lypchakových: P. Švec, O. Filo

leden 2014

100+ osobních prodejů v kariéře
Miroslava & Petr Vosýnkovi SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Praha 800 prodejů

Jana Šišková SD M. & V. Bečvářovi 600 prodejů

24 DEMO - Part Time
z kanceláře SD manželů Bečvářových: M. Šindelářová, H. Šandová, E. Hošková

48 DEMO - Full Time
z kanceláře SD manželů Bečvářových: V. Kramule, R. Nevím, Z. Šmejkal

TS s 1. prodejem
z kanceláře SD manželů Bečvářových: J. Masnica, R. Nejezchlebová, E. Hošková, J. Terynek

z kanceláře AD manželů Lypchakových: M. Hubačová, M. Novotná, J. Plašilová

z kanceláře RGD Z. Říčaře & J. Říčaře: J. Skořepa

z kanceláře SSD Ing. manželů Žižkových - Praha: J. Vaněk

z kanceláře SSD Ing. manželů Žižkových - Tábor: P. Šimánek

duben 2014

100+ osobních prodejů v kariéře
Stanislav Vaňourný SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Praha 100 prodejů

březen 2014
24 DEMO - Part Time

z kanceláře SD manželů Bečvářových: H. Šandová, B. & L. Vavruškovi, D. Vlastníková, 
D. Krejčová, I. Pulchartová

z kanceláře AD manželů Lypchakových: P. Morozinská

48 DEMO - Full Time
z kanceláře SD manželů Bečvářových: R. Nevím, I. Lodlová, L. M. Urbanová, Z. Šmejkal, J. Šaffer, 
V. Kramule, J. Novák, J. Šišková, V. Štech. I. Zahrádková

z kanceláře SSD Ing. manželů Žižkových - Tábor: F. Bejblík

z kanceláře AD manželů Lypchakových: A. & M. Mackovi

TS s 1. prodejem

z kanceláře SD manželů Bečvářových: D. Břendová, J. Doležal, M. Haladová, M. Krupičková, 
S. Krůtová, P. Prošek, H. Řípová, M. Sýkorová, L. Vavruška, A. Pelcová, M. Kozej, T. Mastík,
V. Nová, J. Netíková

z kanceláře SSD Ing. manželů Žižkových - Praha: R. Čadová, J. & J. Sýkorovi, J. Pasztorek, 
M. Hemmerová & L. Soukupová, D. Hlubinka

z kanceláře SSD Ing. manželů Žižkových - Tábor: J. Švarcová, J. Tržilová

z kanceláře AD manželů Lypchakových: P. Morozinská, V. Rous

z kanceláře AD bratrů Vavrošových: K. Hezký

100+ osobních prodejů v kariéře
Jana Gáboríková SD M. & V. Bečvářovi 500 prodejů

Petr & Pavel Vavrošovi AD P. & P. Vavrošovi 300 prodejů

24 DEMO - Part Time
z kanceláře SD manželů Bečvářových: M. Chludil, D. & J. Krejčovi

z kanceláře SSD Ing. manželů Žižkových - Praha: J. & J. Sýkorovi

z kanceláře RGD Z. Říčaře & J. Říčaře: J. Vaňková

48 DEMO - Full Time
z kanceláře SD manželů Bečvářových: J. Šaffer, J. Gáboríková, R. Nevím, J. Šišková, H. Šandová, 
P. Gottlieb, E. Hošková, Z. Šmejkal, L. M. Urbanová

květen 2014

TS s 1. prodejem
z kanceláře SD manželů Bečvářových: B. Palánová, I. Telínová, E. Torkošová, J. Jána,
L. Matišyncová, L. Achmüller, P. Chábová, M. Chludil, A. Větrovec

z kanceláře SSD Ing. manželů Žižkových - Tábor: A. Novotná & E. Čížková, F. Janů

z kanceláře SSD Ing. manželů Žižkových - Praha: K. Venclíková

100+ osobních prodejů v kariéře
Roman Nevím SD M. & V. Bečvářovi 700 prodejů

výsledková listina



Rainbow PŘÍLEŽITOST…
Sdílejte

PŘIVEĎTE ALESPOŇ 
3 NOVÁČKY během 

kvalifi kačního období soutěže
a získáte limitovanou edici

odznaku Recruiting Star
s 15 zlatými kameny.

BONUSOVÁ CENA...
RGD a Satelitní Rainbow organizace, které dosáhnou svých
Go for the Gold kvót v nárůstu obchodních zástupců, získají 
oslňující limitovanou edici ZLATÉHO RAINBOW!

Nováčkem v této soutěži se rozumí člověk, který se během kvalifi kačního období zúčastnil Dne otevřených 
dveří, absolvoval školení Rainbow a do 30. září 2014 předvedl své první SAMOSTATNÉ demo. Pořadatelé 
si vyhrazují právo kdykoli bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat tuto soutěž, změnit její 
pravidla či nahradit výhry výhrami obdobné hodnoty. Pořadatelé mají výhradní právo vysvětlit pravidla 
této soutěže a určit práva všech jejích účastníků. Rozhodnutí pořadatelů jsou konečná.

$10 000 USD
Sdílejte celé léto Rainbow příležitost a získávejte za nováčky losy 
do slosování o 10 000 USD ve zlatých špercích. Každý nováček vám
přináší více losů a zvyšuje vaši šanci na výhru - počet losů není omezen!

1 nováček
2 nováčci
3 nováčci
4 nováčci
5 nováčků

= 3 losy ve slosování
= 6 losů ve slosování
= 15 losů ve slosování
= 20 losů ve slosování
= 25 losů ve slosování

Pokud přivedete 3 a více
nováčků během kvalifi kačního

období, získáváte 5 losů
za každého z nich!

Můžete VYHRÁT

Jak to funguje?

KVALIFIKAČNÍ OBDOBÍ:
21. ČERVNA – 23. ZÁŘÍ 2014

ve ZLATĚ!

Recruitingová motivační soutěž
společnosti Rexair LLC
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12. – 16. února 2014, Vendryně

Únorový český Pacesetter mítink tentokrát za-
vedl účastníky na severní Moravu, do podhůří 
Těšínských Beskyd, kde nedaleko Třince nedávno 
vyrostl nový čtyřhvězdičkový hotel Vitality.

Nadchlo nás ubytování a relaxace v unikátním 
designovém konceptu, okořeněném jedinečným 
útokem na smysly propojením luxusu, elegance 
a zábavy. Užili jsme si stylové a pohodlné pokoje 
odrážející nejmodernější trendy, zážitkovou gas-
tronomii, kterou podtrhuje kreativní šéfkuchař 

světové úrovně, design restaurace, cukrárnu na-
bízející vlastní deserty i luxusní a moderní well-
ness ojedinělé svého druhu v České republice. 
Milý a velice vstřícný personál byl jen třešničkou 
na dortu na tomto atraktivním místě. 

A bonus – společně prožité chvíle při sledování 
sportovních klání v průběhu olympiády, která se 
proplétala celým programem. Uvítací recepce 
byla ve stylu Česko – Švédsko s velkoplošnou 
obrazovkou! Svůj oblíbený sport si nenechal ujít 

téměř nikdo a zážitek z fandění násobil kolektivní 
duch.

Nechyběl ani přínosný obchodní mítink. Využi-
li jsme tradičně ty nejlepší masáže i posezení 
u baru přímo v bazénu. Neplatili jsme žádnou 
útratu jen jsme podepisovali účtenky na mnohdy 
horentní sumy. A navíc nás každý den na poko-
jích čekaly krásné dárky. To je program Pacese-
tters.
 Těšíme se na vás v Chateau Mcely!
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regionální šampióni Evolution

osobní úspěchy distributorů

Tomáš Tůmovec
SSD Ing. Žižkovi - Praha 
12 prodejů

Reni Georgieva
RGD L. Popovic & Z. Popovic 
10 RC

Misa & Tanja Sikman
RGD L. Popovic & Z. Popovic 
59 demo

Misa & Tanja Sikman
RGD L. Popovic & Z. Popovic 
53 demo

Misa & Tanja Sikman
RGD L. Popovic & Z. Popovic 
57 demo

Roman Nevím
SD M. & V. Bečvářovi 
59 demo

František Bejblík
SSD Ing. Žižkovi - Tábor 
56 demo

Iveta Lodlová
SD M. & V. Bečvářovi 
4 RC

Jiří Šaffer
SD M. & V. Bečvářovi 
4 RC

Desislava Hristova
RGD L. Popovic & Z. Popovic 
5 RC

Vladimír Kramule
SD M. & V. Bečvářovi 
50 demo

Jiří Šaffer
SD M. & V. Bečvářovi 
65 demo

Zdeněk Šmejkal
SD M. & V. Bečvářovi 
4 RC

Jan Kramule
SD M. & V. Bečvářovi 
6 RC

J. Masnica & V. Matoušková
SD M. & V. Bečvářovi 
10 RC

Tzvetekina Tzvetanov
RGD L. Popovic & Z. Popovic
10 prodejů

Ilona & Jiří Zavřelovi
SSD Ing. Žižkovi - Brno 
13 prodejů

Roman Nevím
SD M. & V. Bečvářovi
14 prodejů

Sebastian Maliszewski
Elzbieta Granowska
11 prodejů

Jan Novák
SD M. & V. Bečvářovi
15 prodejů

Jan Novák
SD M. & V. Bečvářovi 
19 prodejů

R. Stoyanova & M. Gancheva
RGD L. Popovic & Z. Popovic 
1 507 demo

R. Stoyanova & M. Gancheva
RGD L. Popovic & Z. Popovic 
1 768 demo

R. Stoyanova & M. Gancheva
RGD L. Popovic & Z. Popovic 
1 269 demo

R. Stoyanova & M. Gancheva
RGD L. Popovic & Z. Popovic 
1 917 demo

R. Stoyanova & M. Gancheva
RGD L. Popovic & Z. Popovic 
1 407 demo

R. Stoyanova & M. Gancheva
RGD L. Popovic & Z. Popovic 
1 663 demo

R. Stoyanova & M. Gancheva
RGD L. Popovic & Z. Popovic 
1 570 demo

Recruiting Champs
rekrutinkoví šampióni

Demo Champs
demo šampióni

Marketing Champs
marketinkoví šampióni

Sales Champs
prodejní šampióni

listopad 2013listopad 2013listopad 2013listopad 2013

prosinec 2013prosinec 2013prosinec 2013prosinec 2013

leden 2014leden 2014leden 2014leden 2014

únor 2014únor 2014únor 2014únor 2014

březen 2014březen 2014březen 2014březen 2014

duben 2014

květen 2014

duben 2014

květen 2014

duben 2014

květen 2014

duben 2014

květen 2014

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.

ISC Shawn Jones
mezinárodní

prodejní konzul

region EVOLUTION

Česká
republika

Rakousko

Slovinsko

Slovensko

Maďarsko

Srbsko

Makedonie

Řecko

Bulharsko

Rusko
Litva

Lotyšsko

Rusko

Ukrajina

Estonsko

Polsko

Rumunsko

100 UNDER ONE ROOF
100 prodejů pod jednou střechou

53. kvalifikace

březen 2014 – 100 prodejů

SD Margita & Václav Bečvářovi

Anna & Vasyl
Lypchakovi

A. & V. Lypchakovi Eva & Jindřich
Němcovi

Martina & Josef
Suchých

Petr & Pavel
Vavrošovi

Anna & Aleš
Medlínovi Anna & Aleš

Medlínovi

Miroslav
Sladký

Tomáš
Bečvář

Ústí nad Labem

– 
–
–

17 prodejů

10 prodejů

10 prodejů

listopad
leden

duben

– 
–
–
–

3 RC

3 RC

3 RC

3 RC

prosinec
leden

březen
duben

13 prodejů 14 prodejů 12 prodejů
50 demo

10 prodejů 13 prodejů 3 RC

listopad 2013 březen 2014 březen 2014
listopad 2013

březen 2014 květen 2014 leden 2014

AREA DISTRIBUTOR
s 10 a více osobními prodeji v měsíci
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Miami, Florida 21. – 24. května 2015

ZATOČIT SI
KOLEM ŠTĚSTÍ A VYHRÁT DALŠÍ

HOTOVOSTNÍ CENY
A VOLNÁ RAINBOW!

UM
ÍS

TĚTE SE V TOP 10 A BUDETE MÍT ŠANCI

M E G A
ČERVENEC 2014 

až 
BŘEZEN 2015

100+ VOLNÝCH RAINBOW

Na Světovém mítinku
budeme opět rozdávat!

Tentokrát

A navíc, Top 10 z každé kategorie 
si ze Světového mítinku odvezou 

fotografi i, na které budou na 
pódiu společně s nejvyššími 

představiteli společnosti 
Rexair.

TOP 10 Z KAŽDÉ KATEGORIE 
BONUS

MNOHO ZPŮSOBŮ JAK VYHRÁT VOLNÉ RAINBOW!
Zvyšte si svou šanci kvalifi kací ve více úrovních! Budeme rozdávat:

BONUS 
PRODEJNÍCH ŠAMPIÓNŮ 
Všichni Celosvětoví prodejní 
šampióni od července 2014
do dubna 2015, kteří se
zúčastní dubnového 
Světového mítinku 2015 
automaticky získají  

VOLNÉ RAINBOW!

ÚROVEŇ 1:  5 - 9 PRODEJŮ

ÚROVEŇ 2: 10 - 14 PRODEJŮ

ÚROVEŇ 3: 15+ PRODEJŮ

BONUS: WWSC

OBCHODNÍ ZÁSTUPCI 
PRODEJE

25 Rainbow 12 Rainbow 12 Rainbow 12 Rainbow 12 Rainbow

Celosvětový prodejní šampión

Obchodní zástupci s 15+ prodeji v kterémkoli
z měsíců získají los do slosování

ve všech třech úrovních.

Obchodní zástupci s 48+ demo v kterémkoli
z měsíců získají los do slosování

ve všech třech úrovních.

Obchodní zástupci s 3+ recruity v kterémkoli
z měsíců získají los do slosování

ve všech třech úrovních.

GL, TL nebo Manageři s 50+ prodeji v kterémkoli
z měsíců získají los do slosování

ve všech třech úrovních.

Area Distributoři s 50+ prodeji v kterémkoli
z měsíců získají los do slosování

ve všech třech úrovních.

2 US/CANADA + 2 MEZINÁRODNÍ
VÝHERCI NA KAŽDÉ ÚROVNI

2 US/CANADA + 2 MEZINÁRODNÍ
VÝHERCI NA KAŽDÉ ÚROVNI

2 US/CANADA + 2 MEZINÁRODNÍ
VÝHERCI NA KAŽDÉ ÚROVNI

2 US/CANADA + 2 MEZINÁRODNÍ
VÝHERCI NA KAŽDÉ ÚROVNI

2 US/CANADA + 2 MEZINÁRODNÍ
VÝHERCI NA KAŽDÉ ÚROVNI

OBCHODNÍ ZÁSTUPCI 
DEMO

OBCHODNÍ ZÁSTUPCI 
RECRUITING

ÚROVEŇ 1:  15 – 23 DEMO

ÚROVEŇ 2: 24 – 47 DEMO

ÚROVEŇ 3: 48+ DEMO

ÚROVEŇ 1:  1 RECRUIT

ÚROVEŇ 2: 2 RECRUITI

ÚROVEŇ 3: 3+ RECRUITI

MANAGEMENT 
PRODEJE

AREA DISTRIBUTOŘI 
PRODEJE

ÚROVEŇ 1:  15 - 24 PRODEJŮ

ÚROVEŇ 2: 25 - 49 PRODEJŮ

ÚROVEŇ 3: 50+ PRODEJŮ

ÚROVEŇ 1:  15 - 24 PRODEJŮ

ÚROVEŇ 2: 25 - 49 PRODEJŮ

ÚROVEŇ 3: 50+ PRODEJŮ

SLOSOVANI

SPOLEČNOST REXAIR LLC SI VYHRAZUJE PRÁVO ZAŘADIT DO LOSOVÁNÍ O VOLNÁ RAINBOW POUZE PŘÍTOMNÉ NA SVĚTOVÉM MÍTINKU 2015 V MIAMI. BLIŽŠÍ INFORMACE ŽÁDEJTE U SVÝCH DISTRIBUTORŮ. 
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Březen je v české organizaci vždy speciálním 
měsícem. Všichni jsou zaměřeni na skvělé vý-
sledky a odměny jsou mimořádné. Pro ty, kteří 
v březnu dosáhli určených výsledků, připravili 
RGD Zdeněk Říčař & Jan Říčař speciální RGD ve-
čeři v pětihvězdičkovém resortu uprostřed České 
republiky – v jedinečném Chateau Mcely. Nejen 
aby oslavovali, ale také aby navnadili vítěze na 
program Pacesetters, který se bude v srpnu 
odehrávat na tom samém místě.

3. dubna 2014

RGDvečeře20
14

speciální
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20. – 24. srpna 2014

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 kvalifi kovaní 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 kvalifi kační období. Každý Leader, Manager a Area Distributor obdrží speciální kvótu, kterou musí splnit, aby se tohoto programu mohl účastnit.

Speciální program pro všechny Leadery, Managery a Area Distributory

kvalifi kační období: 1. 2. 2014 - 31. 7. 2014

*****

Program Pacesetters

POZOR! SPECIÁLNĚ PRO XV. PACESETTER MÍTINK V CHATEAU MCELY:
VŠECHNA POVÝŠENÍ V KARIÉŘE ZNAMENAJÍ AUTOMATICKOU KVALIFIKACI!

POTENCIONÁLNÍ KVALIFIKOVANÍ K 31. KVĚTNU 2014:

Každému jsou navíc 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.

GL Vladimír Kramule GL Jana Gáboríková & Jan Novák GL Jan Kramule TL Roman Nevím & Lucie Marie Urbanová

Všichni kvalifi kovaní QuotaBusters tohoto Pacesetter programu 
dostanou možnost přivést si svou KLÍČOVOU OSOBU*, která se stane 
společně s partnerem / partnerkou Pacesetterem v Chateau Mcely.

* klíčovou osobou nemůže být Leader, Manager ani AD, který měl k 1. únoru 2014
  stanovenou svou vlastní kvalifi kační kvótu pro účast.

Vezměte si s sebou svou KLÍČOVOU OSOBU!

www.pacesetters.cz

GUESTBE
MY

Chateau Mcely je pětihvězdičkový zámecký hotel, první a jediný svého druhu v České republice. Kvalitou služeb, krásou interiérů i strhujícím zasazením do 
okolní přírody se stal pojmem pro ty nejnáročnější klienty. V originálních pokojích a apartmá se snoubí luxus se starou aristokratickou tradicí. Můžete se těšit 
na elegantní zámecké sály, vyhlášenou restauraci Piano Nobile s venkovním patiem, vinný sklep Alchymista ze 17. století, léčivé a relaxační lázně Mcely Spa, 
knihovnu ve věži zámku, střešní observatoř a udržovaný anglický park s přírodním koupacím jezírkem, písečnou pláží a multifunkčním sportovním hřištěm.
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RGD Zdeněk Říčař & Jan Říčař
Praha, Kladno

RGD Jan Říčař, Tamara Ternová, Artur Isajev, Jiří Machovský, RGD Zdeněk Říčař, Olga Bilun, 
Antonín Huťa, Miroslav Linka, Miroslav Petr, Eva a František Pařízkovi s karbonovým 

perem za 3 dema v sobotu 5. října na Dream Day!

Tamara Ternová, Ludmila Kratochvílová a AD Anna 
Medlínová při společné večeři během Světového mítinku  

v mexickém Cancúnu.

RGD Zdeněk Říčař předává RainMate a dálniční známku 
na rok 2014 Evě a Františku Pařízkovým, Gabriele 

Kaletové, Maryi Vedralové, Arturovi Isajevovi, Jiřímu 
Machovskému, Petrovi Zíkovi a Miroslavu Petrovi za 

splnění motivací.

Měsíc březen přinesl Milanu Brňáčkovi volné 
Rainbow, tj. 50.000 Kč, které mu předává
RGD Zdeněk Říčař.

Tamara Ternová společně s AD Vasylem Lypchakem 
na cestě do džungle se šnorchlováním.

RGD Zdeněk Říčař vyplácí Tamaře Ternové provizi 
za její březnové prodeje!

Výherci Rainbow péřových vest – Saša Bilun, Zbyněk Dražil, 
Milan Brňáček, Eva Pařízková a RGD Zdeněk Říčař.

Míra Petr a jeho .... RAINBOW!!! Gabriela Kaletová se svou odměnou.

RGD Zdeněk Říčař přivezl ze své cesty z mexického 
Cancúnu pro své obchodní zástupce na centrální kanceláři  

Petra Zíku a Milana Brňáčka doutníky ,,HABANOS“.

RGD Zdeněk Říčař předává provizi za prodej Rainbow 
Maryi Vedralové a její dceři – u nás se na židli v botách 

stát může! Máme přeci Rainbow. J
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SD Margita & Václav Bečvářovi
Ústí nad Labem

Iveta Lodlová z Ústí (druhá zleva) vyhrála v rámci soutěže „Ticket Blitz“ v Cancúnu
volné Rainbow v kategorii Recruiting.

Světový mítink Rainbow v mexickém Cancúnu 
a naše účast – Iveta Lodlová, Jana Gáboríková, 

Pavel Gottlieb a SD Margita a Václav Bečvářovi.

Naši Rainbow přátelé z Londýna
 Johnny Constantinou se svou manželkou Jasmine.

Chairman Paul Vidovich předává Tiger Award 
Václavu a Margitě Bečvářovým.Výlet na pyramidy v Chichén Itzá.

Ústecký Rainbow team se rozrůstá...

Recruiting Stars za březen 2014 – 8 lidí z ústeckého teamu získalo odznak 
Recruiting Stars a dohromady jsme přivedli 44 nových Talent Scoutů,

z nichž 17 prodalo své první Rainbow.

Topáci za březen 2014.

Marketing director Slávek Bečvář prezentuje 
téma marketing v rámci mítinku, jelikož za 
leden, únor a březen 2014 se umístil první 
za vítězem v kategorii Marketing director 

regionu Evolution.

Došli jsme si take na pravý mexický oběd.
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SSD Ing. Iveta & Ing. Jiří Žižkovi
Praha

Na mítinku vyhrála v tombole 
kabelku GUESS Mirka Vosýnková... ...a Karel Šícha Chivas Regal.

Na bonusech a volných Rainbow jsme předali odměny za 630.000 Kč
pro 6 obchodních zástupců.

Naši soutěž o Kanárské ostrovy nám záviděl i prezident společnosti Rexair
Momir Popovic a delegace z USA.

Putovní pohár pro nejlepšího manažera v březnu 
získal Břéťa Ťujík s červenou skupinou v Praze.

Odznaky pro nejlepší v regionu Evolution 
si odnáší Tomáš Tůmovec, manželé Zavřelovi

a Fanda Bejblík.

Za práci o první sobotě v měsíci je vždy nějaká odměna.

Marcela Divišová s Petrem Kuzmou.
10.000 Kč v kole štěstí pro TOP měsíce vyhrávají 

Lenka a Luděk Černých a
Pro plný sál přednáší Mezinárodní prodejní konzul

Shawn Jones.
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SSD Ing. Iveta & Ing. Jiří Žižkovi
Tábor

Šťastný výherce v tombole
Miloslav Šrámek.

Táboráci Milan Mikulejský a Fanda Bejblík
dobyli Cancún.

Odznaky za první prodeje získávají
naše Jany – Tržilová a Švarcová.

Všichni hurá na Chichén Itzá. Velká gratulace výhercům víkendové motivace.

Volné Rainbow za táborskou kancelář dostává Martin Hach a Libor Nygrýn.
František Bejblík získává ocenění

za 58 demo v měsíci únoru.

Skleničky za 10 prodejů za měsíc získal Milan Mikulejský. Recruiting Star – Libor a Hana Nygrýnovi.

Karel Chalupský a jeho výhra v tombole.

Tomáš Dvořák přebírá z rukou
Václava Ťupy termohrnek.

Odznak za 5 prodejů v kariéře přebírá Lucka Simandlová. Skvělá práce!
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AD Eliška & Rostislav Čechovi
Příbram

Svačinka mezi tréninkem.

Adam Budík předvádí při tréninku pračku vzduchu...

Po dobře odvedené práci si Hanákovi 
odnáší zaslouženou odměnu!

... a David Volšický AquaMate.

Jiří Zavřel ukazuje Milošovi Ťupovi
jak prodal.

Jiří Zavřel právě odzvání další prodej. Nováčci si odnáší první dárky za ukázky po školení. Naši šampióni v kategorii
Top Sales regionu Evolution.

Předání ocenění Top Sales manželům 
Zavřelovým na celostátním mítinku.

SSD Ing. Iveta & Ing. Jiří Žižkovi
Brno

Miroslav Malý získává odznak
za 54 osobních prodejů.

Rosťa Čech se během Světového mítinku v Cancúnu zajel podívat 
na proslulou pyramidu v Chichén Itzá.

Vánoce v Příbrami byly super.

Libor Šeba vyhrál kávovar Nespresso. Párty pro zákazníky v příbramské kanceláři. Miroslav Malý vyhrál v tombole během 
našeho mítinku.
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AD Miroslav Sladký & Josef Novotný
Plzeň - Lobzy

AD Anna, Ing. Aleš & Vladislav Medlínovi
Hradec Králové, Jihlava

Zúčastnit se losování na Dream 
Day je základ dobrého startu 
měsíce. Lídě Kratochvílové 

gratulujeme k palačinkovači. 
Super práce!

Putovní trofej se vrátila k nám do Hradce. Úspěch je odměnou za práci celého týmu.
Mezinárodní mítink v Cancúnu byl opět 

nezapomenutelný zážitek. Těšíme se na Floridu, 
pojeďte s námi!

Předávání přídavných zařízení 
na párty pro zákazníky.

Vyhlášení průběžných 
výsledků ročního hodnocení 

kategorie Area Distributor 
Champion na celostátním 

mítinku v Top Hotelu Praha.
Naše kancelář zaujímá

třetí místo.

Další úspěch Lídy Kratochvílové v měsíci březnu. 
Blahopřejeme k novému iPhonu!

Manželé Medlínovi přebírají výjimečné sklenice 
za deset prodejů v měsíci od RGD Zdeňka Říčaře 
během večeře v krásném zámku Chateau Mcely.

Lucie Kaňáková přebírá odznak za první 
prodej v kariéře. Moc gratulujeme

a přejeme hodně úspěchů!
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AD Petr & Pavel Vavrošovi
Ostrava

AD Anna & Vasyl Lypchakovi
Roudnice nad Labem

Jana Nelhüblová přebírá odznak
za 14 prodejů Rainbow.

Bráchu bolí záda, tak jsem tady sám pro
odznak za 300 prodejů Rainbow v kariéře.

Jano, se zlatou lampou to pofrčí samo.

Naše aktivní účast na mítinku.Karel Hezký má odznak za první prodej Rainbow v kariéře.

Vánoční večírek a výhra 
Aleny Mackové.

Vítězný přípitek z poháru vítězů.

Výherci Rainbow vest. J

AD Vasyl Lypchak a jeho přípitek.
A že byl pořádný!

Aneta a Vlastimil Rousovi a jejich 
odměna za první prodej v kariéře.

Lypchakovi se zúčastnili Světového 
mítinku v mexickém Cancúnu.Mexická tombola v naší kanceláři.

Výlet na Chichén Itzá.
Manželé Mackovi získávají

víkendový bonus. Jo, mít
dema a prodeje se vyplatí.
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Eva & Jindřich Němcovi
Karlovy Vary

Petra & Tomáš Bečvářovi
Mladá Boleslav

Dejte Rainbow váš čas a nadšení. Splní vám vaše sny.
Eva a Jindra Němcovi

I takto se dá 
složit akontace.

Martin Petr má motivaci.
Také chce mít Audi A6.

Říkáte tomu RainJet?
… To chci!

Martin Petr vidí
budoucího majitele
na svém propagačním 
programu.

Roman s Gabčou v Egyptě. I Praha je krásná!

Sylvinka zaskakuje za mamku. J Tomík s kamarádem “Rembíkem”. J Naše šťastná rodinka.
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Jana & Jiří Vaněčkovi
Plzeň střed

Martina & Josef Suchých
Nevřeň

Během párty jsme oslavili 
i Mezinárodní den žen.

Celá česká 
výprava
na Světovém
mítinku
v Cancúnu.

Foto s naším
perfektním
průvodcem

Honzou
Řehákem.

Únorová párty pro zákazníky. Březnová párty pro zákazníky.

Paní Sejkorová a pan Jedlička 
se svou výhrou.

Užili jsme si úžasný adrenalin v XPLORU. V Cancúnu jsme navštívili mimo jiné i unikátní zříceninu majského sídla
Chichén Itzá.

 Clay Wilson na návštěvě v Plzni.

Párty pro zákazníky – Miloslav Ťupa předává 
nadšeným zákazníkům přídavná zařízení.

Američané v Plzni. Porada Regionálních distributorů v naší kanceláři.

Jirka Vaněček s prezidentem společnosti Momirem Popovicem
a ISC Shawnem Jonesem.



Monika Gahurová & Petra Schwarzová
Kolín

Úžasné setkání nejen s prezidentem společnosti Rexair.

Jenom ať nás přibývá, řádků máme 
ještě dost a dost.

Příjemných 10.000 Kč za Top Měsíce.

Dveře máme otevřeny
pro každého...

Kolínský babinec na celorepublikovém mítinku.Naše nová kancelář v Kolíně. Záznamy jsou důležité.

 

 
   

 
 

 

 

 

Společnost Rexair nikdy předtím nenabídla motivační ocenění tak jedinečné, jako je toto. Vzhledem 
k ruční výrobě káždého jednotlivého kusu a tomu odpovídajícímu času bylo nutné omezit počet mečů 
v této kampani na pouhých 62 na celém světě. Chcete-li získat jeden z nich, budete se muset umístit 
mezi první desítkou v převýšení kvóty v příslušné skupině v měsících květnu, červnu a červenci.

MOTIVAČNÍ SOUTĚŽ SPOLEČNOSTI REXAIR PRO SATELITNÍ DISTRIBUTORY A RGD

CELKEM 31 VÝHERCŮ! CELKEM 31 VÝHERCŮ!

Výzva.
Závazek.
Odměna.

10 VÝHERCŮ
10 VÝHERCŮ
10 VÝHERCŮ

1 VÝHERCE

10 VÝHERCŮ
10 VÝHERCŮ
10 VÝHERCŮ

1 VÝHERCE

Skupina RGD 1:
Skupina RGD 2:

Satelitní Distributoři:
ESD:

Skupina RGD 1:
Skupina RGD 2:

Satelitní Distributoři:
ISC:

SPOJENÉ STÁTY & KANADA MEZINÁRODNÍ TRH

Jste připraveni uchopit výzvu?



Vážená společnosti,
je to poprvé, co jsem si sedla a píšu takovýto dopis. Chtěla jsem Vám upřímně 
poděkovat za Váš úžasný přístroj. Náš syn, který měl těžké astma, přestal už 
po prvním úklidu kašlat a po čtyřech měsících používání záchvaty zmizely 
úplně.  
V tu chvíli jsem pochopila, že mi Rainbow nikdy nezmizí ze srdce. 
                                   Renata M., Zlín

Příběh sklenice s uzlem se píše již dlouhá desetiletí a vzešel z hecování se a soutěživosti sklářských mistrů. Uzel na stopce musí být protažen při 
teplotě 900°C během 3 vteřin, přičemž se v žádném místě nesmí dotknout, jinak sklenice okamžitě praskne. To vyžaduje dlouholetý trénink, 

obrovský cit, zručnost a absolutní souhru pohybů. Mnoho sklářů se pokoušelo vyrobit tento skutečný „majstrštyk“, ale zhotovit ho 
dokáže pouze jediný sklářský mistr. Proto se jedná o světový unikát...

Pořadatelé si vyhrazují výhradní právo kdykoli bez udání důvodů změnit nebo zrušit tuto motivaci, vysvětlit její pravidla a určit práva všech jejích účastníků. Rozhodnutí pořadatelů jsou konečná.

Každý, kdo v období kalendářního měsíce uzavře 10 a více 
prodejů nových Rainbow e2, obdrží od RGD sadu dvou 
výjimečných sklenic v dárkové kazetě.

listopad:

leden:

únor:

březen: 

duben:

květen:

v období od listopadu 2013 do května 2014 sklenice získali:

A. & V. Lypchakovi, R. Nevím, M. & J. Suchých, T. Tůmovec, M. Mikulejský

I. & J. Zavřelovi, R. Nevím, A. & V. Lypchakovi

J. Novák, J. Gáboríková

J. Novák, P. Gottlieb, P. & P. Vavrošovi, A. & A. Medlínovi, 
L. & L. Černých, R. Nevím, T. Tůmovec, M. Sladký

R. Nevím, A. & V. Lypchakovi

T. Bečvář, J. Gáboríková, M. Čupr

od 1. června 2013

RGD
motivace

speciální

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

Dobrý den ,

musela jsem v sobě nechat den uležet dojmy ze školení, které jsem absolvovala 11. - 12. ledna 2014 v Brně u Rainbow, než 
jsem dnes ráno byla schopna napsat, že VÁM VŠEM MOC DĚKUJI!!!

Víte za co? Obohatili jste mi život o zkušenost z předání informací s láskou. Tohle naposledy dokázala moje stará židovská 
učitelka Lois Feldman z Pittsburghu v USA, která mě rok učila anglicky. Dala mi totiž nový rozměr do života, ze kterého čerpám 
dodnes.

V pátek před týdnem jsem poznala pana Mirka Špeťka a jeho paní Danu na Dnu otevřených dveří v Rainbow, kam mě pozvala 
kamarádka Eva M.

Líbilo se mi, co Rainbow dělá, ale ani zdaleka jsem nebyla přesvědčena, že už příští víkend věnuji místo rodině školení. Doma 
jsem to pak s dětmi probrala a dostala svolení, že mohu jít od nich pryč (nejsou malí, ale velcí také ne... 13 a 17). To jsem ještě 
předtím nikdy pro nic jiného neudělala. A proč? Poslechla jsem zvláštní hlas „svého srdce“. Slyšela jsem hlavně něco jako: „tohle 
chci zkusit, pomůžu tím někomu a pomůžu tím i sobě, slyšela jsem takové to běž a nehledej důvody proč ne!“

V sobotu ráno se mi nechtělo, měla jsem tolik práce doma i s přípravou výuk do práce ve škole, nechtělo se mi od dcery, která 
spokojeně spala v hromadě plyšáků... hladila jsem ji chvíli a přemýšlela. Pak jsem na stůl napsala lísteček s instrukcemi na celý 
den a šla jsem.

Dopolední blok školení byl pro mne upjatý, cítila jsem se vystrašeně, svázaně, myslím, že stejně jako lidé sedící vedle 
mne. Přednášel pan Mirek, vše říkal klidně, srozumitelně, jasně... Po mých četných otázkách vždy „chytil nit“ a šel dál ve 
vysvětlování. Mirek mluvil s úsměvem, díval se nám do očí, nevím, jak to dělal, ale moji pozornost udržel dokonale.

V poledne jsem ani nevěděla, že bude něco k jídlu, byla jsem příjemně překvapena a sledovala lidi okolo sebe – stále ze „svojí 
skořápky“. Myslím, že Eva M. o tom věděla, přišla za mnou zeptat se, jak se mi to zatím líbí... Jsem ji za to moc vděčná, protože 
prolomila moji skořápku a já se odpoledne víc uvolnila a mohla poslouchat pana Mirka a také začít vnímat lidi okolo sebe.

Mirkova prezentace byla koncertem souhry pohybů a hlasu. Byl to jeho dar „rozdavání sama sebe“, který mne místy až burcoval 
k přemýšlení, otázkám a chtěním pochopit, co říká. Bylo to nakažlivé. O malé přestávce na kávu ve tři odpoledne jsme začali 
trošku diskutovat mezi sebou všichni. I po takové „nalejvárně“ jsme se smáli. Do večera jsem už byla uvolněná a šokovalo mě, 
že Mirek udržel moji soustředěnost i zájem.

Nejzajímavější bylo, že jsem se necítila unavená. Domů jsem na půl osmou pozvala přátele na vínko a povídala dětem a jim, 
jaké to bylo. Po dvanácté v noci jsem si říkala, že v neděli to nemůžu vydržet!

Neděle byla ještě lepší, nálada uvolněnější. Těšila jsem se na tombolu, ve které jsem stejně nic nevyhrála, ale upřímně jsem se 
radovala z toho, že ostatní vyhráli svoje bonbonky, čaje, sušenky. V neděli šlo jednoznačně o pozitívní sdílení ve skupině, kterou 
dokázal Mirek naladit. Tohle opravdu moc a moc obdivuji.

Asi se vám zdá tohle čtení dlouhé, ale nejde to říct slovy „ je dobrý!“

Až v neděli odpoledne jsem si byla jista, že chci spolupracovat s Rainbow. Otevřela jsem svoji bublinu lásky, citu, vnímavosti 
a porozumění pro všechny a začala jsem přemýšlet, jak co uspořádám nadále v životě. Do toho všeho pan Mirek stále „zpíval“ 
a sem tam se za ním přišla podívat paní Dana s cucavýma bonbonkama na hlasivky. To všechno dohromady na mne působilo. 
Nešlo jen o stoprocentní profesionalitu, ale hlavně o lidskost. Snad to nevidím naivně, snad se i z takového velkého obchodu, 
jakým Rainbow je, nevytratila slušnost a přátelství.

Pane Mirku, prosím, přesvědčujte mne o tom i nadále, děkuji Vám, že jsem Vás mohla poznat, těším se na spolupráci a budu se 
snažit, jak jen to půjde, abych jednou byla TAK DOBRÁ jako Vy!

       S pozdravem Pavla P., Brno

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

Dobrý den, vážení,

 rádi bychom s manželem touto cestou poděkovali panu Hynku 

Fabianovi za velice příjemné a inteligentní vystupování a zároveň za 

perfektní a profesionální prezentaci Vašeho výrobku Rainbow.

 Před příchodem pana Fabiana jsme byli na 100% přesvědčeni, že nic 

nekoupíme, jelikož jsme měli doma dva vysavače (celkem za 60 tis.

Kč) a byli přesvědčeni, že jsou dostatečně kvalitní. Chtěli jsme pouze 

vyhovět naší přítelkyni, u které pan Fabian předváděl Rainbow.

 Ovšem po perfektní a profesionální ukázce Vašeho výrobku Rainbow, 

jsme zcela změnili názor a rozhodli se Rainbow zakoupit. Přestože tyto 

peníze byly určené na ještě důležitější záležitost, tak ani v nejmenším 

nelitujeme!

K rozhodnutí z počátku také pomohlo to, že vysavač bylo možné 

zakoupit i na splátky. Nakonec jsme zaplatili hotově (asi rozhodl náš 

věk).
 S manželem jsme přesvědčeni, že nebýt tak sympatického a inteli-

gentního vystupování pana Hynka Fabiana a následně i paní Marcely 

Divišové, Rainbow bychom nekoupili.

 Na závěr chceme poděkovat Vám všem, že zprostředkováváte prodej 

tak  V Y N I K A J Í C Í H O  výrobku Rainbow. Jsme nesmírně spokojení. 

A jak jsem nesnášela vysávání, tak teď se opravdu těším z každého 

vylitého kalu a prožívám opravdu pocit štěstí, a to bez přehánění, 

protože výsledek je vidět i bez brýlí !!!

 S úctou a přáním všeho dobrého Vám všem přejí

   manželé Božena a Vladimír Z.

30.  ŘÍJNA – 4 .  L ISTOPADU 2014

.cz

Dobrý den,
 již třetí rok nám slouží vysavač Rainbow, který používáme 
denně díky nabídce Vašeho zaměstnance pana Volšického. 
Děkujeme
  Dětský domov Senožaty



30.  ŘÍJNA – 4 .  L ISTOPADU 2014
The Ritz–Carlton, San Francisco

Pětihvězdičkový hotel The Ritz–Carlton San Francisco byl postaven v roce 1909 a je skutečným 
architektonickým skvostem s majestátním sloupovím. The Ritz symbolizuje půvab a neobyčejné 
technické řešení, které jsou pro toto město příznačné. A i když se nachází v centru veškerého dění 
přímo na Nob Hill, The Ritz-Carlton je ostrovem klidu, ideální domácí základnou pro Pacesetters, 

ze které budou moci důkladně prozkoumat světově proslulé San Francisco.



Roman
Nevím
SD M. & V. Bečvářovi

16 prodejů

Roman
Nevím
SD M. & V. Bečvářovi

14 prodejů

Jana
Gáboríková
SD M. & V. Bečvářovi

9 prodejů

Jan
Novák
SD M. & V. Bečvářovi

19 prodejů

Jana
Gáboríková
SD M. & V. Bečvářovi

Martin Čupr
AD E. & R. Čechovi

10 prodejů

Pavel
Gottlieb
SD M. & V. Bečvářovi

Jan Novák
SD M. & V. Bečvářovi

15 prodejů

Ilona & Jiří
Zavřelovi
SSD Ing. Žižkovi - Brno

13 prodejů

listopad 2013 – květen 2014

listopad 2013 prosinec 2013 leden 2014 únor 2014

březen 2014 duben 2014 květen 2014

Jiří Šaffer
leden – 4 RC
únor – 3 RC

(celkem 2 kvalifikace)
SD M. & V. Bečvářovi

H. & L. Nygrýnovi
březen – 3 RC
duben – 3 RC

(celkem 7 kvalifikací)
SSD Žižkovi - Tábor

J. & K. Šíchovi
prosinec – 3 RC

leden – 3 RC
(celkem 6 kvalifikací)

SSD Žižkovi - Praha

Zlata Spoustová
listopad – 3 RC

(celkem 14 kvalifikací)
SD M. & V. Bečvářovi

D. & M. Špeťkovi
listopad – 3 RC

(celkem 4 kvalifikace)
SSD Žižkovi - Praha

I. & J. Zavřelovi
listopad – 3 RC

(celkem 2 kvalifikace)
SSD Žižkovi - Brno

Jiří Špicl
únor – 3 RC
(1. kvalifikace)

SSD Žižkovi - Praha

Erika Hošková
květen – 7 RC
(1. kvalifikace)

SD M. & V. Bečvářovi

L. & L. Černých
březen – 3 RC

(celkem 2 kvalifikace)
SSD Žižkovi - Praha

Pavel Buřič
březen – 3 RC

(1. kvalifikace)
SD M. & V. Bečvářovi

Zdeněk Šmejkal
březen – 4 RC

(celkem 3 kvalifikace)
SD M. & V. Bečvářovi

Andrea Pelcová
duben – 4 RC
(1. kvalifikace)

SD M. & V. Bečvářovi

Pavel Nepraš
květen – 8 RC

(1. kvalifikace)
SD M. & V. Bečvářovi

Adéla Čzedronová
únor – 3 RC
(1. kvalifikace)

SSD Žižkovi - Praha

Tomáš Mastík
květen – 3 RC

(1. kvalifikace)
SD M. & V. Bečvářovi

Vladimír Molnár
květen – 3 RC

(1. kvalifikace)
SD M. & V. Bečvářovi

Miroslav Chludil
květen – 3 RC

(1. kvalifikace)
SD M. & V. Bečvářovi

Vilém Štech
květen – 3 RC

(celkem 3 kvalifikace)
SD M. & V. Bečvářovi

D. & J. Krejčovi
květen – 3 RC

(1. kvalifikace)
SD M. & V. Bečvářovi

Marie Šindelářová
květen – 4 RC

(1. kvalifikace)
SD M. & V. Bečvářovi

J. Masnica &  
V. Matoušková

duben – 3 RC
květen – 10 RC

(celkem 2 kvalifikace)
SD M. & V. Bečvářovi

Helena Šandová
únor – 4 RC

březen – 4 RC
duben – 3 RC
květen – 7 RC

(celkem 4 kvalifikace)
SD M. & V. Bečvářovi

Vladimír Kramule
leden – 3 RC

květen – 3 RC
(celkem 3 kvalifikace)

SD M. & V. Bečvářovi

Božena Vavrušková
únor – 3 RC

květen – 3 RC
(celkem 2 kvalifikace)

SD M. & V. Bečvářovi

Jan Kramule
listopad - 3 RC

leden – 3 RC
únor – 3 RC

březen – 3 RC
duben – 6 RC

(celkem 7 kvalifikací)
SD M. & V. Bečvářovi

Jana Šišková
prosinec – 3 RC

leden – 4 RC
únor – 4 RC

březen – 4 RC
duben – 3 RC
květen – 3 RC

(celkem 20 kvalifikací)
SD M. & V. Bečvářovi

Iveta Lodlová
listopad - 3 RC

prosinec – 4 RC
leden – 4 RC
únor – 4 RC

březen – 3 RC
duben – 3 RC
květen – 3 RC

(celkem 11 kvalifikací)
SD M. & V. Bečvářovi

Top Sales

Recruiting Stars


