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vítejte na stránkách nových Aktualit! 
Za posledních několik měsíců se toho 
stalo tolik, že už samotným výčtem 
událostí bych zaplnil celý úvodník. Proto 
bych rád vyzdvihl jen jeden obrovský 
úspěch – titul Crown Prince. Ocenění pro 
nejlepšího Satelitního Distributora na 
mezinárodním trhu se po dlouhé odmlce 
opět vrátilo do České republiky – do 
rukou SSD Ivety a Jiřího Žižkových. Velká 
gratulace pro ně i celou jejich organizaci. 
Být nejlepším na světě vyžaduje ohrom-
né úsilí. 
Před několika dny jsem se vrátil z velice 
podařeného mítinku v Sofii, kde jsme 
měli možnost strávit několik dní vedle 
těch největších hvězd Rainbow obchodu. 
Je opravdu nesmírně obohacující čerpat 
znalosti od lidí jako je Matthias Schmelz 
(nejlepší měsíc v obchodě přes 4 000 
prodaných Rainbow v Portugalsku), 
James Kiong (ve svém regionu Asia – 
Pacific prodává se svou organizací okolo 
10 000 Rainbow měsíčně) anebo Lidie 
Popovic a Emil Vishnin, kteří pomalými, 
ale pravidelnými krůčky vedou svou bul-
harskou organizaci k hranici 400 prodejů 

za měsíc v zemi, kde průměrná mzda 
nepřesahuje 300 EUR. 
Na těchto stránkách není vhodné, 
abychom dopodrobna rozebírali co ten 
či onen distributor dělá, jaké má demo 
nebo jaký dárek pro zákazníka používá. 
Výborně se však hodí k tomu, abych 
s vámi sdílel svůj pocit z těchto setkání. 
Tito lidé mají totiž mnoho společného 
a byla by obrovská škoda se jimi neinspi-
rovat. Přestože jsou v Rainbow obchodě 
mnoho let, stále se neváhají zlepšovat. 
Neváhají cestovat přes polovinu světa, 
aby viděli, co dělá jiná organizace. Inspi-
rují se, učí se a aplikují to, co jim přijde 
vhodné pro jejich organizaci. Nemluví 
o tom, co je špatně a proč to nejde, ale 
hledají řešení ke každé situaci, která na-
stane. Přispívají nebo přímo tvoří skvělou 
náladu a jsou ochotni podat pomocnou 
ruku každému, kdo o ni požádá. Jsou to 
praví Rainbow lidé. Obchod dělají srdcem, 
milují Rainbow a milují lidi kolem sebe. 
Vím, že spoustu takových lidí najdeme 
i v české organizaci.
Je tu ale ještě jedna věc, která dělí 
úspěšné od neúspěšných, lovené od 

lovců, vítěze od poražených. Je to cílevě-
domost, vytrvalost, tah na branku. Bylo 
by naivní si myslet, že problémy se těm 
nejúspěšnějším lidem prostě vyhnuly. 
I oni, tak jako každý z nás, stáli před 
nepříjemnou situací, těžkým rozhodnutím 
nebo přehodnocováním své kariéry. Ale 
vydrželi, našli řešení, pracovali ještě více, 
vzdělávali se ještě kvalitněji a uspěli. 
Každý z nás má tuto volbu, vítězi se 
nerodíme, vítězi se stáváme díky našemu 
odhodlání a píli. 
Jsem velice rád, že když píši tyto řádky, 
jsou mezi námi jedinci, kteří v březnu mají 
více než 1 prodej DENNĚ! Jsem velice rád, 
že mnoho lidí bojuje o svou TIGER AWARD 
a soupeří tak sami se svým nejlepším vý-
konem. Jsem nadšen z toho, kolik našich 
spolupracovníků chce využít jedinečné 
soutěže a podívat se s námi do Thajska. 
Tyto ukazatele jasně dokazují jedno -  
Rainbow vždy bylo, je a bude obchod pro 
ty, kteří se nevzdávají, milují život a lidi 
a jsou ochotni udělat něco navíc, aby žili 
svůj sen. Vím, že to nejlepší teprve přijde. 
Děkuji za vaši práci a přeji vám mnoho 
zákázníků, kterým změníte život.

Jan Říčař

SLOVO ŘEDITELE

Vážení přátelé Rainbow, 
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Ochrana vašeho pozitivního postoje

Paul T. VIDOVICH
Chairman & CEO

POSELSTVÍ CHAIRMANA & CEO
SPOLEČNOSTI REXAIR LLC

Právě jsem se vrátil z Orlanda na Floridě 
z mítinku „Center of Excellence“, kterého 
se účastnili CEO z celých Spojených států 
a Kanady. Diskutovali jsme naše plány 
a strategie pro nadcházející měsíce 
a každý předpovídal rekordní březen. 
Obchod je v pohybu po celém světě.
Máme nově povýšené distributory a také 
dobré zprávy o nových distributorech, 
kteří dosáhli velmi rychle skvělých 
výsledků. Distributoři mají nové dealery, 
kteří během svých prvních víkendů pro-
dali mnoho Rainbow.
Ano, je stále možné mít vynikající 
výsledky! Ale jak přesně se k takovým 
výsledkům dostat? Když dva lidé dělají 
stejnou věc stejným způsobem, budou 
mít stejný výsledek? Víte, že existují 
„techniky předvedení“, které zajišťují lepší 
poměr uzavírání prodeje? Když učí dobrý 
prodejce nováčky, tak mají vždy lepší vý-
sledky, než když stejné informace získají 
od průměrného dealera.
Víte, že pokud „Propagační program“ 
vysvětlíte správným způsobem, přinese 
vám vynikající výsledky? I nabídnutí Rain-
bow příležitosti správnou cestou přinese 
více ovoce. Chcete-li být úspěšnější, musí 
vás vést někdo, kdo je na vrcholu. Praxe 
nemusí nutně tvořit dokonalost. Ale do-
konalá praxe dokonalost vytvoří. Pojďme 
kopírovat ty nejlepší a také se ohromně 
zlepšíme.

A naopak - občas nepotřebuji slyšet 
špatné zprávy nebo negativně mluvící 
jedince. Dokonce v určitém období ne-
mám rád ani některé filmy, protože mne 
nenechávají v dobrém rozpoložení mysli. 
Nevadí mi dobré drama, pokud dobře 
skončí, ale nemám rád temné konce. 
Z toho důvodu nedoporučuji, aby se lidé 
účastnili internetových aktivit a diskuzí.
Proč? Protože nikdy nemůžete vymazat 
to, co jste slyšeli – nezáleží na tom, jak 
hodně se o to snažíte. Právníci používají 
tuto taktiku při soudních procesech. Mo-
hou vznášet soudcem neuznané námitky, 
ale porota výrok slyšela a bude to na ni 
mít vliv ať se vám to líbí nebo ne. Bylo 
zjištěno, že většina informací na interne-
tu je nepravdivá. Existuje jediná možnost, 
jak se nenechat těmito negativy ovlivnit. 
Nečíst je.
Nedovolte lidem, aby vám kradli vaši 
energii a pozitivní naladění. Pokud tomu 
nezabráníte, okrádáte sami sebe o určitý 
stupeň úspěchu. Jak se říká, když máte 
na vstupu odpadky, na výstupu nemůže-
te čekat nic jiného. Obklopte se lidmi, kte-
ří vyzařují pozitivní, povzbuzující a moti-
vační informace. Budu s vámi, abych vám 
pomohl uspět, a pomohu vám dostat se 
do lepšího duševního rozpoložení.

Hodně štěstí a dobrý recruiting!
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Karel Heřmánek. Hraje, režíruje, je princi-
pálem Divadla bez zábradlí a od nedávna 
také majitelem přístroje Rainbow. Velmi 
příjemný rozhovor, který proběhl v divadle 
mezi zkouškou a večerním představením, 
mne jen utvrdil v tom, že je to opravdový 
sympaťák. Vyzařuje z něj silné charisma, 
klid a dobrá nálada. Osobně si moc vážím 
toho, že přes nabitý pracovní den neváhal 
chvíli posedět, popovídat si a říci nám svůj  
„Rainbow“ příběh.

Pane Heřmánku, předvedení Rainbow jste 
viděli u Vás doma na podzim loňského roku. 
No ano. To bylo úžasné. 

Můžete být konkrétnější? Hlavně jsem byl 
v šoku, protože jsme před tím doma měli 
jako uklizeno. Ale co se tam všechno ještě 
našlo... To jsem nečekal, že to bude takový 
rozdíl. 

A Vy jste Rainbow dřív neznal? Věděl jsem, 
že existuje, samozřejmě. Věděl jsem, že ně-
kteří známí i kamarádi si ho pořídili a hodně 
si to pochvalovali. Ale poprvé jsme měli 
možnost „to zažít“ až teď. Dřív jsem to pro-
stě neřešil. Uklízet k nám chodí hospodyně.

Takže Rainbow u Vás používá hlavně ona, 
je to tak? Vy ho moc do ruky neberete. No 
to opravdu ne (smích). Vysávání jsem si užil 
dost, když jsem byl malý. Byla to moje po-
vinnost a já to nenáviděl. A to mi zůstalo. Pa-
matuju si, že když jsem uklízel a na koberci 
byla třeba nit, tak jsem ten vysavač musel 
krmit, protože ji to nevysálo.

To asi známe všichni... no že jo (smích). 
Ale to neznamená, že když neuklízím, tak 
nemám rád čisto a uklizeno. To zase ano. 

Rainbow teď máte doma. Osobně ho nepo-
užíváte, ale vnímáte nějak jeho přítomnost 
ve Vaší domácnosti? V první řadě tam ob-
čas bzučí čistička a krásně to tam voní.  
A pak taky zmizely chlupy od pejska. Máme 
flat coated retrívra a z něj toho napadá. Ty 
dřív bývaly i po uklízení. 

A v čem si myslíte, že je Rainbow pro Váš 
dům nejsilnější? Na to by vám opravdu nej-
lépe odpověděla naše hospodyně. Ale co 
si vzpomínám z předvedení – všechny ná-
stavce pro nás mají maximální využití. Od 
hladkých ploch přes koberce... A u nás je to 
poměrně velká plocha, takže je co uklízet. 
Rainbow už nám taky pomohlo s ucpaným 
odpadem.

Když trochu odbočím. Začátkem devade-
sátých let jste založil Divadlo bez zábradlí. 
Dopoledne zkoušíte, režírujete, večer hra-
jete, mezitím řídíte divadlo, občas nějaká 
televizní nebo filmová role. Máte nějaký 
recept na to, jak tohle všechno stihnout? 
A tak nezkouším pořád. To bych se zbláznil, 
být pořád zavřený v divadle. Moc mi pomáhá 
moje skvělá žena (bývalá televizní hlasatel-
ka a moderátorka Hana Heřmánková, pozn. 
red.). Máme tady perfektní partu lidí, kteří 
se všichni snaží, aby to fungovalo co nejlépe. 
Vždyť každý herec jde v podstatě se svou 
vlastní kůží na trh, takže nikdo nemá zájem 
to odbýt. Lidé k nám do divadla chodí, hledi-
ště je plné, diváci nadšení. To je pro nás mo-
tor a také největší odměna.

Momentálně jdete ze zkoušky, na čem teď 
pracujete? Na konci března budeme mít 
premiéru nové hry Garderobiér. Tak teď je 
trochu frmol.

Co byste vzkázal na závěr našim zákazní-
kům? Jednoznačně mají moje doporučení. Je 
to investice, která stojí za to!

-jře-

Karel Heřmánek:

„Byl jsem v šoku, protože před 
předvedením Rainbow jsme 
doma měli jako uklizeno...“
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Od malička jsem chtěla být zdravotní sestřičkou a po 

ukončení školy jsem začala pracovat v nemocnici. Po 

narození syna a mateřské dovolené jsem se vrátila do 

nemocnice a zjistila, že z platu zaměstnance ve zdra-

votnictví nemáme šanci pořídit si krásné auto, hezkou 

dovolenou u moře a žít prostě lepším životním stylem. 

Proto jsem se rozhodla vrhnout se na podnikání. Půjčila 

jsem si půl miliónu korun a otevřela si videopůjčovnu 

a prodejnu s elektro. V té době mi volalo několik ka-

marádek, abych se podívala na úžasný vysavač Rain-

bow. Zajímalo mě, kolik stojí. Cena se tenkrát (rok 1995) 

pohybovala okolo 62 tisíc korun. Ve své prodejně jsem 

měla i vysavače, proto jsem se všem vysmála a dokon-

ce to někomu i rozmluvila. Říkala jsem si, že jeho cena 

je vyhnaná značkou a mají ho jen celebrity.

Po půlroce mne kamarádka přemluvila, abych si na 

ukázku udělala čas. Vůbec se nám to nehodilo. Měli 

jsme doma dvě malé děti a ukázky jsme nesnášeli. Ale 

kamarádka byla neodbytná. Vždycky jsem si myslela, 

že máme doma opravdu čisto, kvůli dětem jsem každý 

den vysávala. Ale když jsme uviděli “výbuch vysavače”, 

byla jsem zděšená. Sáček, který má vydržet tři měsí-

ce, byl naprostá nevýhoda. Když jsem si uvědomila, 

jak moje děti běhají za vysavačem, protože se jim líbí 

a fouká jim do obličeje, bylo jasné, proč jsou věčně na 

antibiotikách. A bylo rozhodnuto.

Rainbow jsme si pořídili. Sice jsme měli peníze připrave-

né na nové auto, ale díky mému podnikání to šlo. Nikdy 

jsem toho nelitovala. Děti nám přestaly do půl roku 

marodit, během chřipkového období měly jen zvýšenou 

teplotu. Rainbow je úžasná investice do zdraví a úklidu.

Videopůjčovnu jsem postupně měnila na obchod s elek-

tro a hračkami kvůli potřebám dětí. Brzy ale přišla kon-

kurence velkých obchodních řetězců a musela jsem 

obchod zavřít. Tehdy jsem dostala pracovní nabídku 

od firmy zabývající se financováním bydlení. Tři měsíce 

jsem se rozhodovala. Zjistila jsem, že nabízí výborný 

produkt a byla to cesta ke splnění si svého snu – koupě 

chaty. Začala jsem spořit, ale také investovat. Během 

roku jsem se stala manažerkou a otevřela si pět kance-

láří po celé České republice. Měla jsem pod sebou tým 

asi 50 lidí. Práce mě nesmírně bavila a naplňovala. Pří-

jmy se nám zvýšily a životní úroveň stoupala. Dokonce 

jsme si mohli dovolit i dovolenou letadlem.

Po čtyřech letech jsme koupili vysněnou chatu. Ale pak 

zase přišla konkurence. Kanceláře po Čechách jsem 

byla nucena zavřít. Měla jsem plán ponechat si praž-

skou kancelář a vrátit se ke svému původnímu povolá-

ní. Ale práce na částečný úvazek nepřicházela v úvahu, 

proto jsem i pražskou pobočku zavřela a začala praco-

vat u profesora Pirka v IKEMu. Byla to náročná práce, 

hodně studia a závist mezi sestřičkami. Bohužel jsem se 

mezitím rozvedla a byla na všechno sama. Začala jsem 

si půjčovat peníze, nechtěla jsem přijít ani o chatu a byt, 

natož o životní úroveň, kterou jsem dětem poskytovala.

Jednou ke mně přijel obchodní zástupce Rainbow na 

servis, znala jsem ho z dřívějška. Nabídl mi spolupráci, 

ale odmítla jsem. Stejně tak jako jiného, který u nás byl 

ještě rok předtím. I když oba říkali, jak se v Rainbow 

vydělává, nevěřila jsem. Nedovedla jsem si před-

stavit chodit po domácnostech a nabízet tak drahou 

věc. Při servisu Rainbow mi obchodní zástupce před-

vedl nový model, který jsem si nemohla dovolit. Dala 

jsem mu čtyři doporučení, dema z dema. Moji kamarádi 

tvrdili, že si nic nekoupí, ale i tak proběhly tři ukázky 

a z toho dva prodeje a já si mohla na kancelář přijet 

pro osvěžovač. Tam jsem se náhodně setkala s kolegy-

ní z nemocnice a zjistila, že pro Rainbow pracuje už tři 

roky. Ukázala mi, kolik vydělává a já si řekla, že zkusím 

Rainbow obchod tři měsíce. Nevěřila jsem, že by si to 

ode mne někdo koupil. Už první měsíc jsem prodala dvě 

Rainbow. Po půl roce jsem skončila s prací zdravotní 

sestřičky a začala plnit své sny v Rainbow. 

Důležité je věřit svým snům. Mojí nejvěší motivací byly 

mé děti. Vždy jsem si přála vzít je do Disneylandu a to 

se nám splnilo již po třech měsících. Díky Rainbow 

může má dcera studovat na soukromé škole. Do dvou 

let jsem vyřešila půlmiliónový dluh z počátků svého 

podnikání. Po roce a půl jsme se dali dohromady s Pe-

trem Kuzmou a začali spolupracovat. Máme skvělý 

tým, zúčastnili jsme se spousty světových mítinků 

a podívali se s Rainbow na úžasná místa ve světě. Ať 

už to byl Singapur, Dubaj, Las Vegas, Bahamy, Florida, 

Mallorca, Kanárské ostrovy...

Je důležité spolupracovat s úspěšnými lidmi, ptát se 

jich a nechat si od nich poradit.

Marcela Divišová si pro nás připravila skvělou prezentaci na republikovém mítinku v hotelu Hilton Prague.

Je v Rainbow obchodu od roku 2007 a patří mezi nejúspěšnější Leadery v Rainbow kariéře.

Můj příběh... GL Marcela DIVIŠOVÁ

Marcela Divišová
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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 velkoformátové 
fotografi e se jmény všech obchodních 
zástupců podílejících se na vítězství! 
Rozhodujícím kritériem je počet bodů za 
období, v případě rovnosti rozhoduje počet 
měsíčních vítězství a dále absolutní počet 
prodejů.

Minimální počet prodejů pro získání trofeje je 20 pro kategorii Area Distributor a 35 pro kategorii Manager. Pořadatelé mají 
výhradní právo vysvětlit pravidla této motivace a určit práva všech jejích účastníků. Rozhodnutí pořadatelů jsou konečná.



1. Ing. Iveta & Ing. Jiří Žižkovi Praha, Tábor, Brno 20 000 b.

Super Satellite Distributor 2015

1. Margita & Václav Bečvářovi Ústí nad Labem 20 000 b.

Satellite Distributor 2015

1. EM Břetislav Ťujík Praha 19 400 b.

2. JM Jana Šišková Ústí nad Labem 13 300 b.

3. EM Libuše & Miroslav Endtovi Praha 10 000 b.

4. JM Dana & Miroslav Špeťkovi Praha 9 000 b.

5. EM Martin Hach Tábor 8 200 b.

Manager Champion 2015

1. GL Marcela Divišová & Petr Kuzma Praha 19 200 b.

2. TL Kamila & Tomáš Tůmovi Praha 9 400 b.

3. GL Jana Gáboríková & Jan Novák Ústí nad Labem 9 300 b.

4. GL Lenka & Luděk Černých Praha 9 000 b.

5. GL Alena & Miroslav Mackovi Roudnice n. L. 8 800 b.

Leader Champion 2015

1. Jana Gáboríková SD M. & V. Bečvářovi 41 prodejů

2. Helena Šandová SD M. & V. Bečvářovi 36 prodejů

3. Petr Kuzma SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Praha 31 prodejů

4. Tomáš Tůmovec SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Praha 27 prodejů

5. Roman Nevím SD M. & V. Bečvářovi 25 prodejů

6. Alena & Miroslav Mackovi A. & V. Lypchakovi 24 prodejů

7. Lenka & Luděk Černých SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Praha 23 prodejů

8. Jana Šišková SD M. & V. Bečvářovi 22 prodejů

9. Miroslav Petr RGD Z. Říčař & J. Říčař 20 prodejů

10. – 11. Jan Novák SD M. & V. Bečvářovi 19 prodejů

10. – 11. Pavel Gottlieb SD M. & V. Bečvářovi 19 prodejů

Sales Champion 2015

ROČNÍ HODNOCENÍ 2015
průběžné výsledky za období

říjen 2014 – únor 2015

bez hranic...
PŘÍLEŽITOST2015

Speciální motivace pro českou Rainbow organizaci

na období od 1. 10. 2014 do 31. 12. 2015

SALES CHAMPION 2014SALES CHAMPION 2013SALES CHAMPION 2010 SALES CHAMPION 2012SALES CHAMPION 2011

Roman Nevím
SD M. & V. Bečvářovi

116 prodejů

Jana Gáboríková
SD M. & V. Bečvářovi

89 prodejů

Zlata Spoustová
SD M. & V. Bečvářovi

141 prodejů

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

116 prodejů

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

106 prodejů

Nejlepší obchodní zástupce, neboli obchodní zástupce s největším počtem 
osobních prodejů Rainbow v období říjen 2014 - prosinec 2015

získá zlatý prsten s drahokamem osazený diamanty.

Při opakovaném ročním vítězství získává Sales Champion další prsten
nebo libovolný šperk ve stejné hodnotě.

V případě shodného počtu prodejů rozhoduje o výherci vyšší počet 
provedených demo v období říjen 2014 – prosinec 2015.

CHAMPIONS

Area Distributoři se svými osobními prodeji nemohou motivace účastnit. V této motivaci není nabízena hotovost výměnou za získané 
ceny. Pořadatelé si vyhrazují právo kdykoli bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat motivaci, změnit její pravidla, či nahradit 
výhry výhrami obdobné hodnoty. Pořadatelé mají výhradní právo vysvětlit pravidla této motivace a určit práva všech jejích účastníků.  
Rozhodnutí pořadatelů jsou konečná. Použité fotografie jsou pouze ilustrační.

Sales Champion 2015



2x Chevrolet Spark = 10.000 USD v hotovosti
+ 10x volné Rainbow

udělejte kteroukoli březnovou sobotu alespoň 3 demo s 1 prodejem a vyberte si vždy jednu z následujících cen:

ceny udělej a ber...

navíc slosování o

Za každé březnové sobotní demo získáváte los.
3 demo kteroukoli březnovou sobotu vám 
otevírají  cestu do třístupňového slosování, 
ve kterém je hlavní  cenou Chevrolet Spark 
(resp. 10,000 USD v hotovosti)  a pro 5 dalších 
vylosovaných volné Rainbow!

V březnu 2015 se opět utkají Kanadsko-americký trh s trhem Mezinárodním o pohár Dream Month 
Cup. V případě vítězství Kanadsko-amerického trhu bude trofej celý rok vystavena v ústředí 
společnosti Rexair LLC v Detroitu a pokud vyhraje Mezinárodní trh, trofej bude vystavena 
v Rainbow Plaza v bulharské Sofi i.

Zvítězí tým s vyšším % převýšením kvóty.

Bližší informace žádejte u svých distributorů. Všechny použité fotografi e jsou pouze ilustrační.

dámská nebo pánská mikina

dámská nebo pánská bunda

cestovní taška

Marie Šindelářová - výherce 10.000 USD
v minulém slosování

dámské nebo pánské polo

3 DEMO
+

1 PRODEJ
kteroukoli březnovou sobotu

Dream Month Cup
Pochlubte se 
týmovým
vítězstvím!
Všichni obchodní 
zástupci z vítězného 
týmu, kteří udělají 
minimálně 3 demo 
alespoň jednu 
březnovou sobotu, 
obdrží speciální Dream 
Month Cup odznak, 
který bude připomínat 
jejich týmové vítězství.

každé sobotní demo = 1 bod, každý sobotní prodej = 1 bod

Pořadatelé si vyhrazují právo kdykoli bez udání důvodu nahradit výhry výhrami obdobné hodnoty.
Pořadatelé mají výhradní právo vysvětlit pravidla této motivace a určit práva všech jejích účastníků.
Rozhodnutí pořadatelů jsou konečná.

Dream Month
B Ř E Z E N  2 0 1 5

čtyři soboty...
čtyři příležitosti...

USA/CANADA

INTERNATIONALVS.

exkluzivní

aktuální skóre:
US/CANADA: 2

INTERNATIONAL: 1

1x automobil + 5x volné Rainbow pro Mezinárodní trh
1x automobil + 5x volné Rainbow pro trh US/Kanada
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Na zisku titulů se podíleli:
Eugenie Blažková

Lenka & Luděk Černých
Stanislav Desenský

Marcela Divišová
Helena Firková

Václav Křížek
Petr Kučera
Petr Kuzma

Zdeněk Novák
Radka Šormová

Jiří Špička
David Šuman

Daniela Trégrová
Tomáš Tůmovec

Břetislav Ťujík
Stanislav Vaňourný

Ivana Vydrová

TOP Manager

červen 2014 – únor 2015

nejlepší manažer

EM Břetislav Ťujík
Praha 

SSD Ing. Iveta & Ing. Jiří Žižkovi

35 000 bodů
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TOP Sales

TOP Leader

červen 2014 srpen 2014 říjen 2014 prosinec 2014září 2014 listopad 2014 leden 2015 únor 2015

červen 2014 Roman Nevím (7/08, 8/08, 9/08, 6/09, 9/09, 10/09, 5/10, 9/10, 11/13, 4/14, 6/14) Ústí n. L. SD M. & V. Bečvářovi 8 prodejů
srpen 2014 Roman Nevím (7/08, 8/08, 9/08, 6/09, 9/09, 10/09, 5/10, 9/10, 11/13, 4/14, 6/14, 8/14) Ústí n. L. SD M. & V. Bečvářovi 13 prodejů

září 2014 Roman Nevím (7/08, 8/08, 9/08, 6/09, 9/09, 10/09, 5/10, 9/10, 11/13, 4/14, 6/14, 8/14, 9/14) Ústí n. L. SD M. & V. Bečvářovi 8 prodejů
říjen 2014 Jana Gáboríková (5/09, 11/11, 10/12, 2/13, 6/13, 12/13, 5/14, 10/14) Ústí n. L. SD M. & V. Bečvářovi 11 prodejů

listopad 2014 Helena Šandová (11/14) Ústí n. L. SD M. & V. Bečvářovi 9 prodejů
prosinec 2014 Jana Gáboríková (5/09, 11/11, 10/12, 2/13, 6/13, 12/13, 5/14, 10/14, 12/14) Ústí n. L. SD M. & V. Bečvářovi 9 prodejů

leden 2015 Alena & Miroslav Mackovi (4/13, 7/13, 10/13, 1/15) Roudnice n. L. A. & V. Lypchakovi 12 prodejů
únor 2015 Jana Gáboríková (5/09, 11/11, 10/12, 2/13, 6/13, 12/13, 5/14, 10/14, 12/14, 2/15) Ústí n. L. SD M. & V. Bečvářovi 9 prodejů

červen 2014 červenec 2014 srpen 2014 září 2014 říjen 2014 listopad 2014 prosinec 2014 leden 2015 únor 2015

GL Jan Kramule
(5/14, 6/14)

Ústí nad Labem
SD M. & V. Bečvářovi

GL Marcela Divišová & Petr Kuzma (9-10/11, 12/11, 5/12, 1/13, 3/13, 3/14, 7-12/14, 1/15)
Praha, SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi

GL A. &. M. Mackovi
(1/15)

Roudnice nad Labem
A. & V. Lypchakovi

3 500 bodů 4 000 bodů 3 700 bodů 3 800 bodů 4 000 bodů 4 000 bodů 3 800 bodů 3 800 bodů 3 700 bodů

červen 2014 červenec 2014 srpen 2014 září 2014 říjen 2014 listopad 2014 prosinec 2014 leden 2015 únor 2015

EM Břetislav Ťujík (1-3/13, 5-6/13, 8-12/13, 1-12/14, 1-2/15)
Praha, SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi

3 800 bodů 4 000 bodů 3 800 bodů 4 000 bodů 3 800 bodů 3 800 bodů 4 000 bodů 3 800 bodů 4 000 bodů

TOP Manager

Je tomu už sedm let a tři měsíce, kdy jsem pronikl do 
Rainbow obchodu a byl to rozhodně můj nejlepší životní 
krok, co se týče výdělku. Už od školní praxe, kdy jsem 
poprvé v životě poznal, jaké to je pracovat jako zaměst-
nanec, jsem věděl, že to není můj šálek kávy. Bylo pro 
mě hrozné zjištění, že zaměstnání je vlastně novodobé 
otroctví, protože krom fyzických trestů se zas až tak 
moc nezměnilo. Ta představa, že se celý život budu do-
volovat o to, kdy budu chtít volno a to ještě není jisté, 
jestli ho dostanu, nebo že budu vstávat a chodit spát 
jak mi někdo určí, byla pro mě tak odstrašující, že jsem 
chtěl vždy podnikat. Jenže podnikat bez základního 
kapitálu, který se ze zaměstnání dává dohromady jen 
těžko, je člověk vlastně odsouzen pouze ke dvěma roz-
hodnutím. Buď se nechat zaměstnat nebo se zadlužit 
a jít do podnikání. Já zvolil druhou možnost, ale dnes si 
musím přiznat, že škola mě na ni nepřipravila. Po pár 
letech podnikání jsem měl dluhy stále a svoboda, kvůli 
které jsem to začal dělat, byla stále v nedohlednu. Pak 
přišel zásadní životní zlom. Prodal jsem svou restaura-
ci za cenu, která zdaleka nepokryla mé dluhy a hledal 
novou příležitost. Tentokrát už jsem ale nemohl inves-
tovat, protože nebylo co. A tak jsem věřil, že někde exis-
tuje firma, která by mě chtěla odměňovat za výsledky 
a ne za čas. Přišel jsem na to, že takhle se odměňují ob-
chodní zástupci a tím jsem konečně dostal nový životní 
směr. Můj první pokus, protože jsem z gastronomie, 

byl ve firmě, která prodává maso. Ale zjištění, kolik tun 
masa musím prodat, abych si něco vydělal a že musím 
chodit po restauracích a prosit a přemlouvat, abych 
mohl mluvit se šéfem.. Vydržel jsem to necelý týden. 
A pak přišel konečně ten den D, zavolal jsem na inzerát 
a ozval se tam Mirek Špeťko (Mirku, děkuju za to) a řekl 
mi, že prodává Rainbow. Moje první reakce byla samo-
zřejmě, že já vysavače prodávat nebudu. Rainbow jsme 
sice měli doma, ale já ukázku nikdy neviděl. Proto jsem 
si myslel, že Rainbow je vysavač. Nicméně osud tomu 
chtěl jinak. Protože jsme bydleli asi 1 km od sebe, bě-
hem hodiny jsme se sešli v kavárně a pak už jen stačilo  
otevřít časopis Rainbow Aktuality na prostřední straně. 
Se zájmem, jak to teda funguje, jsem jel na Den ote-
vřených dveří. Tam mi Rainbow příležitost prodal pan 
Žižka a šlo se na věc. Poprvé v životě jsem mohl začít 
podnikat a nemusel jsem investovat ani korunu, proto-
že bačkory jsem měl. Bylo příjemné, že celé know-how 
firmy ve formě dema jsem dostal zdarma. Řekli mi, že 
když se to naučím a pochopím propagační program, 
budu vydělávat 100.000,- měsíčně. Přišlo mi to blázni-
vé, ale na pět dní jsem se zavřel doma a naučil se demo. 
Bylo fajn vědět, že je to prý to nejtěžší. Dnes s odstu-
pem času vím, proč mi to říkali. Většina lidí si myslí, že 
se to stačí naučit tak trochu a že to bude stačit. Mohu 
vás ujistit, že to nestačí. Pokud chcete vydělávat peníze, 
musíte se ho opravdu naučit tak, že ho kdykoli před-

vedete před kýmkoli. Myslím tím i před plným sálem 
lidí. Pak se vám to ale neuvěřitelně vrátí. „$$$“.  Pro 
zajímavost, čtvrtý měsíc u Rainbow jsem fakturoval 
138.000 Kč jen za to, že jsem se naučil demo. Pak jsem 
ale pochopil, že ti nejlepší dělají stejně ukázek, ale mají 
víc prodejů. Tak jsem se pídil po tom, jak je to možné. 
Neustále jsem se snažil mluvit s úspěšnými a zjistil 
jsem, že se dá poměr uzavírání obchodu vylepšit pro-
pagačním programem. Propagační program je potře-
ba pochopit a ovládat, pokud chcete prodávat líp, než 
na každé páté ukázce. Znovu jsem zasedl a naučil se 
domlouvat demo z dema. A to hlavně u lidí, kteří mají 
předpoklad si Rainbow pořídit. No a povedlo se. Poda-
řilo se mi díky tomu dvakrát prodat 3 Rainbow za den, 
ale i 8 Rainbow za týden anebo třeba 17 za měsíc. Není 
nic lepšího, než když je za svou práci člověk královsky 
odměněn. Je až neuvěřitelné co tento obchod nabízí. 
Stačí se naučit jednu hereckou roli (demo) a předvádět 
ji dostatečně často. A pokud chcete vydělávat ještě víc, 
dejte tu samou příležitost i dalším lidem, kteří tu svou 
šanci teprve hledají a naučte je to, co jste se naučili vy! 
Za moji Rainbow kariéru mě spousta lidí a firem chtělo 
přetáhnout k sobě do obchodu. Ale upřímně, znáte ně-
jaký jiný výrobek, který je tak výkonný a spolehlivý jako 
Rainbow? Znáte nějakou obchodní firmu, kde by vůbec 
nemuseli lhát, aby něco prodali? Já ne, a proto dávám 
svůj život Rainbow obchodu a píšu tento článek J.

Břéťa Ťujík
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SD Margita & Václav Bečvářovi
Ústí nad Labem

(9-12/06, 1-9/07, 11-12/07, 1/08, 3/08, 5/08, 7/08, 12/08, 2/09, 4/09, 6/09, 8/09, 1-12/10, 1-12/11, 1-12/12, 1-12/13, 1-12/14, 1-2/15)

je tady další vydání našich Aktualit a je mi velkou ctí, 

že se s vámi mohu podělit o pár myšlenek z naší Rain-

bow příležitosti. Chairman společnosti Paul Vidovich 

napsal v jednom ze svých článků: „Historie prokazuje, 

že budování velkých organizací je klíčovým faktorem 

našeho úspěchu“. A cestou k dosažení větších organi-

zací je recruiting. Recruiting je tím, co řídí naše prodejní 

úsilí. Samozřejmě nikdy nemůžeme zapomenout také 

na důležitost demo, ale jednoduchým faktem je, že více 

dealerů prodává více Rainbow.

Myslím, že recruiting není jen občasná věc, měla by 

to být neustálá věc. Recruiting je zvyk. Je důležité re-

krutovat s láskou, srdcem. Pokud budeme k obchodu 

přistupovat správně, tak nikdy neodejdete z domácnos-

ti zákazníka bez recruita. Stačí pár slov, kdy zákazníka 

pozveme na náš Den otevřených dveří, pozveme ho na 

kávu, čaj, na setkání s lidmi z Rainbow příležitosti, na 

nějakou tu dobrotu. 

Den otevřených dveří je dnem, kdy by všichni obchodní 

zástupci v danou hodinu neměli být na demech, protože 

demo všech v tuto chvíli je právě Den otevřených dve-

ří. Pozvat každého zákazníka je součástí našeho dema. 

Proto na závěr dema předejte zákazníkovi pozvánku na 

Den otevřených dveří, vyplňte ji s datumem konkrétní-

ho dne, kdy se pořádá ve vašich kancelářích DOD  a do-

mluvte se zákazníkem hodinu, kdy ho vyzvednete a do-

jeďte si pro své zákazníky. Oni tam chtějí příjít s vámi.

Nechtějí jít napoprvé sami, vy jste jejich opora a prů-

vodce kanceláří. Proveďte je kanceláří a ukažte jim fo-

tografie ze svých akcí Rainbow, co všechno mohou díky 

Rainbow příležitosti zažít. Cestovat, vyhrávat soutěže, 

šeky. A když už jsme u toho cestování, víte už jaká je de-

stinace příštího celosvětového mítinku? Je to Bangkok! 

A vy nyní máte možnost v soutěži jet na toto úžasné 

místo zdarma, a jaké by to bylo, kdybyste tam nejeli 

sami? Ale měli s sebou své recruity. Když jim o tom ne-

řeknete, nedozví se to!

Všichni recruiti, kteří mezi nás prijdou v tomto roce, 

se mohou zapojit do této skvělé soutěže. A vy ostat-

ní, kteří tento časopis držíte dnes poprvé a přemýšlíte 

o Rainbow příležitosti, běžte na Den otevřených dveří. 

Nenechte si tento skvělý večer ujít, je plný nadšení, elá-

nu, pozitivních myšlenek, odměňování. V naší knceláři 

na Den otevřených dveří pro vás navíc pečeme s láskou 

domácí zákusky a dezerty. Je to na vás. Rozhodnutí za 

vás nikdo neudělá.

Přeji vám všem krásné chvíle ve vašem Rainbow týmu.

Zdravím všechny Rainboušáky,

Good luck a good recruiting

SD Margita Bečvářová

Satellite Distributor

Den otevřených dveří
v ústecké kanceláři.
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čas rychle letí, minulý rok už je pryč a najednou tu 

máme jaro a s ním i nové číslo našich Aktualit. A to je 

dobře. Přečtěte si je pozorně. Můžete v nich totiž na-

lézt odpovědi na mnoho svých otázek. Najdete tu nejen 

zajímavé odborné články, výsledky minulého období, 

ale i slova těch nejúspěšnějších. Přečtěte si jejich pří-

běhy i to, co dokázali. To jsou ti správní lidé, od kterých 

byste se měli učit. Rainbow obchod není náročný. Jen 

nesmíme podcenit přípravu. Naučit se dobře a nadšeně 

předvádět Rainbow je stejně důležité, jako práce s do-

poručením a nabízení spolupráce našim zákazníkům. 

Zúčastňujte se pravidelně tréninků ve svých kancelá-

řích, vzdělávejte se, pracujte na sobě. Budujte svůj tým. 

Naplánujte si svůj úspěch krok za krokem. Váš distribu-

tor vám s tím určitě rád pomůže.

Pohonem v obchodě Rainbow vždy byly a určitě i bu-

dou motivace. Každý z nás má nějaký cíl. Nebo třeba 

jen potřebu zabezpečit finančně svou rodinu, nebo si 

zvýšit životní úroveň. Rainbow vám může splnit vše, co 

si sami budete přát. Různé výzvy a soutěže nám všem 

pomáhají splnit jednotlivé kroky našich plánů. Naplnit 

ty menší dílčí cíle, které nás nakonec dovedou ke spl-

nění našeho velkého snu. Nejoblíbenějšími motivacemi 

v naší kanceláři vždycky byly společné dovolené. Úno-

rové cestování za sluníčkem se u nás stalo již tradicí. 

A tak i letos jsme vyrazili na Kanárské ostrovy.

I když první dny nás spíš přivítalo jaro, než slunečné léto 

u moře, přece jen se počasí umoudřilo a my jsme si uží-

vali sluníčka, odpočinku i cestování celý týden. Vždycky 

jsme tyto dovolené měli nejraději. Děti si užívají s ka-

marády a dospělí si rádi posedí s přáteli u skleničky. 

Díky programu all inclusive musím říct, že skleničky 

byly vždy plné a jídla bylo tolik a tak výborné, že nás 

ani nelákalo chodit do jiných restaurací a ochutnávat 

místní speciality. Náš hotel byl v jednom z nejlepších 

míst ostrova Gran Canaria, ve čtvrti Playa del Inglés, 

odkud byly krásné procházky na největší pláž na ostro-

vě. Počasí si na dovolenou objednat nemůžete, ale když 

máte s sebou partu kamarádů, je dobře všude. A tak 

i když pro nás Kanárské ostrovy byly vždy místem, kam 

jsme se rádi vraceli, zažili jsme tady mnoho krásných 

dovolených, už nyní plánujeme pro další předjarní čas 

teplejší destinace. Přidáváme pár fotek, abychom na 

vás tu kouzelnou atmosféru těchto krásných míst tro-

chu přenesli. 

Užívejte si v naší společnosti vše, co vám nabízí. Při-

jímejte výzvy a žijte s Rainbow naplno. České přísloví 

říká: „Bez práce nejsou koláče”. Pracujte tvrdě, ale 

i chytře. Učte se od úspěšných lidí, ale také ze svých 

chyb. Rainbow vám to vrátí naplněným životem. Ne-

budete řešit každodenní finanční problémy jako ostat-

ní, budete si užívat a váš úspěch bude další motivací 

a pohonem nejen pro vás samotné, ale i pro váš tým. 

Užívejte si krásných jarních dnů plných energie z pro-

bouzející se přírody a vnášejte do domovů našich zá-

kazníků pohodu, nadšení, čistotu a vůni Rainbow. Ukažte 

všem Rainbow příležitost. Jednejte a pracujte vždy tak, 

aby všichni viděli, jak skvělý výrobek Rainbow je a jak 

skvělou příležitost tato společnost nabízí.

Přejeme vám mnoho úspěchů v cestě za vašim cílem.

Milí přátelé,

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

(9-12/06, 1-12/07, 1-12/08, 1-12/09, 1-12/10, 1-12/11, 1-12/12, 1-12/13, 1-12/14, 1-2/15)

Super Satellite Distributor

Vaši Iveta a Jiří Žižkovi
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Přijeli jsme před hotel Hilton Prague, 
kolem sebe vidím spoustu překrás-
ně oblečených dam a elegantních 
pánů. Zavěšuji levou ruku do rámě 

svého doprovodu a netuším, že mě čeká večer 
plný překvapení, dojetí a zábavy.
Přicházíme do velkého sálu a usedáme k našemu 
luxusnímu stolu. Cestou jsme potkali spoustu 
mně dobře známých tváří a s úsměvem a dob-
rou náladou jsme se přivítali na tradiční Rainbow 
Galapárty. Ještě jsme rychle dokoupili lístky do 
tomboly a začínáme. Večer zahájily svým taneč-
ním vystoupením roztleskávačky, které předved-
ly pár kousků, u kterých se mi tajil dech. Byl to 
krásný začátek a na pódiu se objevil můj oblíbený 
herec. Všichni se usadili na svá místa a ztišili se. 
Za potlesku, před zraky všech, přichází ti nejlepší 
a jsou odměňováni za svoji dobrou práci u této 
„velké rodiny“.  Sem tam vyhlašování jmen zpes-
tří svými vtipy průvodce celým večerem Petr 

Rychlý.  Na pódium také zavítalo spoustu zají-
mavých lidí, kteří se s námi dělili o jejich zážitky 
a hlavně životní zkušenosti. Mluvili o tom, jak ži-
vot, i když vypadá ztraceně, být ztracený nemusí. 
Mluvili o svých rodinách a kamarádech. Po příbě-
zích celý sál ohromila svým zpěvem Petra Janů. 
Po tomto krásném kulturním zážitku přišlo na 
slzy štěstí za výhru 10.000 dolarů v mezinárod-
ní soutěži! Tak dojemný okamžik jsem dlouho 
nezažila, zahřálo mě u srdce a všichni zúčastně-
ní mohli vidět upřímnou radost. I na Galapárty 
přišlo na moji „oblíbenou část“, tedy vzdělává-
ní. I když jsem se k prezentaci zpočátku stavěla 
negativně, sympatický chlapík (Prof. MUDr. Petr 
Pohunek, CSc., ředitel České iniciativy pro astma, 
pozn. red.) si získal moji pozornost a zjistila jsem 
spoustu zajímavých věcí o svém zdraví a o tom, 
jak pečovat o zdraví lidí v mém okolí. Poté byla 
opět odměňována snaha pracovitých lidí. Jejich 
jména byla vhozena do losovacího bubnu a podle 

počtu vytažení stoupali po pomyslném žebříčku 
k té nejvyšší ceně - automobilu a dvěma Rainbow. 
A na řadě byla část večera mnou velmi oblíbená. 
Podávala se večeře. Jídla nejen dobře vypadala, 
ale byla opravdu lahodná a mé chuťové pohárky 
si užívaly každé sousto. A jak jistě všichni víme, 
ke všem Galapárty neodmyslitelně patří i tanec! 
A tak mě tatínek s bráškou vyzvali na oblíbené 
a známé písničky od Beatles! Na parketu jsme 
se všichni pohybovali v rytmu jivu a zábava byla 
v plném proudu. 
Jen na chvíli jsme byli zastaveni, když se začala 
losovat tombola. V rukách jsem tiskla své dva 
lístky a doufala, že budu moct vykřiknout ta tři 
slova: „Rainbow, Rainbow, Rainbow“, ale neměla 
jsem to štěstí.  A tak jsem přála výhru někomu 
jinému a vracela jsem se na parket k dalšímu 
tanci! 
Večer byl opravdu vydařený a nechtěla bych na 
něm chybět ani příští rok!

Sára Výšková, 16 let

XII.
Hotel Hilton Prague, Pobřežní 1, Praha 8 - Karlín

pátek 8. listopadu 2014

SLAVNOSTNÍ GALAPÁRTY RAINBOW
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ČESKÁ REPUBLIKA – KONEČNÉ VÝSLEDKY ROČNÍHO HODNOCENÍ 2014
říjen 2013 – září 2014

Sales Champion 2014

Area Distributor Champion 2014

Leader Champion 2014

Satellite Distributor 2014

Manager Champion 2014

Super Satellite Distributor 2014

Roman Nevím
SD M. & V. Bečvářovi, Ústí nad Labem, 116 prodejů

Anna, Ing. Aleš & Vladislav Medlínovi
Hradec Králové a Jihlava, SSD Ing. Žižkovi, 43 800 bodů

GL Lenka & Luděk Černých
SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi, Praha, 29 500 bodů

SD Margita & Václav Bečvářovi
Ústí nad Labem, 1 116 prodejů

EM Břetislav Ťujík
SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi, Praha, 46 800 bodů

SSD Ing. Iveta & Ing. Jiří Žižkovi
Praha, Tábor, Brno, 1 657 prodejů

BUDE TO OPRAVDU VELKÉ!
PŘIPRAVTE SE

NOVINKY  /  VZDĚLÁVÁNÍ  /  MOTIVACE / VYHODNOCENÍ

21. – 24. května 2015
The Westin Diplomat, Hollywood / Miami, Florida
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Alergie
a význam protialergických

režimových opatření 
2. část
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Nejčastějšími inhalačními alergeny, se kterými 

se setkává alergik, 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 udržo-

vání vhodného prostředí v domácnostech a správný 

úklid tak důležitý.

Roztoči jsou velmi drobní členovci, podobní 

klíštěti, prostým okem neviditelní. Jejich výměšky 

a části jejich těl obsahují poměrně agresivní alerge-

ny.  Roztočům vyhovuje vyšší vzdušná vlhkost (nad 

55% relativní vlhkosti) a teplota kolem 25-27°C. 

Velmi dobře se jim proto daří v našich postelích, 

v matracích, polštářích a pokrývkách.  Vyskytují se 

i v čalouněném nábytku, kobercích, závěsech a dal-

ších „lapačích prachu“. Nejdůležitějším opatřením je 

péče o lůžko alergika. Nezbytnou podmínkou jsou 

lůžkoviny z umělého vlákna, které se dají prát nej-

méně na 60 stupňů. Roztoči se usídlí v jakémkoliv 

materiálu -  v peří, dutém vláknu, bavlně i ovčí vlně. 

Péřové pokrývky jsou nevhodné právě proto, že se 

nedají prát. Pokrývky je nutné prát minimálně 1x za 

2 měsíce, 1x za týden se kvalitním vysavačem luxu-

je matrace z obou stran, povlečení se převléká 1x 

za 2 týdny. Doplňující možností je pořízení  bariéro-

vých povlaků na matraci a lůžkoviny. Jde o speciální, 

velmi hustě tkané textilie, které jsou pro roztočové 

alergeny málo propustné, a proto alergeny zůstávají 

uvnitř povlaků a neohrožují tak pacienta.  Roztoče 

hubí nízká teplota, proto se doporučuje dávat po-

krývky vymrznout na mráz, případně do mrazicích 

boxů.  Stejně tak by měly v mrazicím boxu občas 

přenocovat i plyšové hračky a měly by se pravidelně 

prát. V bytě alergiků nejsou vhodné celoplošné ko-

berce, které se špatně udržují. Prach by se měl stí-

rat na vlhko, čalouněné povrchy a koberce, případně 

i další plochy vysávat kvalitním vysavačem. K ošet-

ření povrchů existují i protiroztočové chemické pří-

pravky. Ke zlepšení prostředí může pomoci i čistička  

vzduchu. 

Už jsme se zmínili o alergii na domácí zvířata – 

psy, kočky, morčata, křečky a další hlodavce.  Mezi 

lidmi panuje mylná představa, že k vyvolání alergie 

je nutný kontakt se zvířecí srstí a čím méně chlupů 

zvíře má, nebo pokud nelíná, nemůže alergikovi va-

dit. Není to pravda. Zvířecí alergeny najdeme hlavně 

ve zvířecích slinách, moči, výměšcích mazových 

žláz, ve výkalech. Tyto alergeny jsou velmi lehké 

a v domácnosti vytvářejí vzdušný aerosol, který 

proniká do všech místností bytu. I sebelepší úklid 

množství alergenů výrazně nesníží. Nejúčinnější je 

odstranění zvířete z bytu a potom kompletní „gene-

rální“ úklid. Ale i několik týdnů potom ještě zvířecí 

alergeny v bytě zůstávají. Někdy toto radikální řeše-

ní není možné a nezbývá než se s přítomností zvířete 

v bytě alergika smířit. V tomto případě nesmí zvíře 

pobývat v ložnici nebo pokoji alergika, alergik nesmí 

čistit kočičí nebo psí pelech ani vyměňovat stelivo 

hlodavcům. Zvířecí alergeny z ovzduší pomůže vy-

chytat kvalitní čistička vzduchu, chlupy a šupinky 

kůže, které jsou také nosiči alergenů, často vysává-

me kvalitním vysavačem.

Dalšími významnými alergeny jsou alergeny 

pylů a plísní, které mají v ochranném režimu hodně 

společného. Pyly jsou typickými alergeny vnějšího 

prostředí, ale v sezóně jejich výskytu, což je období 

od časného jara do podzimu, se otevřenými okny 

dostávají i do místností a stávají se součástí ovzdu-

ší bytů a domácího prachu. Na začátku jara kvetou 

olše, lísky, vrby, habry, topoly a břízy, jejichž jehnědy 

jsou plné jemného agresivního pylu, od května na-

stupuje sezóna trav a obilí, od srpna kvetou byliny 

a plevele, například zlatobýl a pelyněk. Tyto rostliny 

tvoří velká množství jemného pylu, který se šíří vět-

rem, někdy i na vzdálenost desítek kilometrů.  Pyloví 

alergici se v období sezóny nemohou „svým“ pylům 

zcela vyhnout, ale při dodržování určitých pravidel 

mohou působení alergenů alespoň omezit. Nejméně 

pylů je v ovzduší ráno a po dešti. Proto je dobré volit 

pro procházky zrovna tuto dobu. Při pobytu venku 

se doporučují sluneční brýle, po příchodu domů je 

vhodné opláchnout si obličej, převléct se z oblečení, 

na které se venku nachytal pyl. Alergici by si měli 

v období sezóny častěji mýt vlasy.  Množství pylů, 

které se zvenku dostává do domácností, mohou 

zmenšit ochranné protipylové sítě v oknech, nebo 

alespoň vhodně zvolená a krátká doba větrání. 

V sezóně je zapotřebí častěji uklízet, stírat na vlhko, 

luxovat, případně použít čističky vzduchu. Je lepší 

nesušit prádlo venku, kde na něj nasedá pyl.

   U alergií na venkovní plísně jsou režimová 

opatření prakticky totožná. Jediný rozdíl je v tom, 

že sezóna plísní není vázaná na konkrétní dobu, ale 

kolísá spíše podle počasí. Nejvíce plísní bývá při tep-

lém a vlhkém počasí – typicky na jaře a v pozdním 

létě. Spóry plísní – drobné mikroskopické částeč-

ky – poletují vzduchem společně s pylovými zrny. 

Největší množství plísní se tvoří po dešti. Kromě 

režimu uvedeného u pylové alergie, nedoporuču-

jeme pracovat ve sklenících, s kompostem, sbírat 

padané ovoce, snažíme se omezit pobyt všude tam, 

kde se mohou plísně ve zvýšené míře vyskytovat. 

V domácím prostředí mohou plísně růst na zdech, 

kolem okenních rámů, pod tapetami, v květináčích 

pokojových rostlin, mohou být na potravinách, 

v odpadcích. Rizikem je zvýšená vlhkost vnitřního 

prostředí. Plíseň se musí odstraňovat chemickými 

nebo biologickými prostředky, nikdy by se neměla 

bez předchozího ošetření seškrabovat, protože tak 

se do ovzduší uvolňuje obrovské množství spór, kte-

ré mohou vyvolávat vážné alergické i jiné zdravotní 

potíže. Prevencí je důkladný a častý úklid a přimě-

řená vzdušná vlhkost, poletující spóry plísní může 

vychytat čistička vzduchu.

Uvedená režimová opatření jsou pro alergické 

pacienty základní součástí jejich léčebného režimu. 

Pomáhají příznivě ovlivnit průběh jejich nemoci, sni-

žují dávky potřebných léků a jsou prevencí dalšího 

zhoršování alergických onemocnění.

POMÁHÁ
Z každého prodaného Rainbow

přispíváme společnosti ČIPA na boj
proti astmatu a alergii.

www.cipa.cz

 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

Meets 
ASP:03:03
Standard for 
Vacuum Cleaners

MUDr. Hana Janíčková

AlergoCentrum

členka České iniciativy 
pro astma o.p.s.

Alergie a význam protialergických režimových opatření 
pokračování z minulého vydání Rainbow Aktualit

MUDr. Hana Janíčková
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Milujete výzvy?

motivační soutěž na období od 1. ledna do 31. prosince 2015

12x 3 prodeje + 3 vyškolení TS s prvním prodejem

12x 10 prodejůPROGRAM ELITE

Počítají se první i druhé prodeje nových Rainbow e2. Distributoři se nemohou se svými osobními prodeji účastnit. Úhradou nákladů na zájezd na Světový mítink Rainbow 2016 v Bangkoku se rozumí zpáteční letenka, ubytování v hotelu, transfery autobusem a registrační poplatek na mítink. Výhra není přenosná na jinou osobu. Výherce musí být v době odletu stále aktivním obchodním zástupcem (měsíčně musí prodat alespoň jedno Rainbow)
a musí se akce účastnit, jinak jeho výhra propadá. Pořadatelé  si vyhrazují právo kdykoli bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat motivaci, změnit její pravidla či nahradit výhry jinými výhrami obdobné hodnoty.

Celkem 36 prodejů (3 prodeje měsíčně v průměru) + 3 vyškolení nováčci s prvním prodejem v kvalifi kačním období. Za následující prodej po dovršení 
36 prodejů v kvalifi kačním období bude OZ vyplacena provize v hodnotě volného Rainbow, která musí být použita k úhradě nákladů na zájezd.

Při kvalifi kaci v programu ELITE (celkem 120 prodejů, 10 měsíčně v průměru) Vás čeká nezapomenutelné!!
Účast pro dvě osoby, limuzínou z letiště, luxusní apartmá, masáže a spousta dalšího... 

Např. nováček, který předvede své první demo v květnu, musí pro získání volného Rainbow prodat 24 Rainbow (8x3), od srpna pouze 15 Rainbow (5x3) atd.

Pak vás po mítinku čeká speciální VIP program, který si opravdu užijete - včetně noclehu a VIP večeře.
NAVÍC MÁTE ŠANCI ZÍSKAT ZA DALŠÍCH 36 PRODEJŮ DRUHÉ VOLNÉ RAINBOW

A VZÍT S SEBOU SVÉHO PARTNERA/PARTNERKU.

NOVÁČKŮM SE POČET PRODEJŮ SNIŽUJE NA POČET ZBÝVAJÍCÍCH MĚSÍCŮ KVALIFIKACE x 3!!

STIHNETE 36 PRODEJŮ UŽ DO CELOSTÁTNÍHO POLOLETNÍHO MÍTINKU?

36 prodejů

35 prodejů

34 prodejů

33 prodejů

32 prodejů

31 prodejů

30 prodejů

29 prodejů

28 prodejů

27 prodejů
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26 prodejů

23 prodejů

25 prodejů

22 prodejů

21 prodejů

20 prodejů
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18 prodejů

15 prodejů

12 prodejů

9 prodejů

6 prodejů

3 prodeje

17 prodejů

14 prodejů

11 prodejů

8 prodejů

5 prodejů

2 prodeje

16 prodejů

13 prodejů

10 prodejů
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Milujete výzvy?

motivační soutěž na období od 1. ledna do 31. prosince 2015

12x 3 prodeje + 3 vyškolení TS s prvním prodejem

12x 10 prodejůPROGRAM ELITE

Počítají se první i druhé prodeje nových Rainbow e2. Distributoři se nemohou se svými osobními prodeji účastnit. Úhradou nákladů na zájezd na Světový mítink Rainbow 2016 v Bangkoku se rozumí zpáteční letenka, ubytování v hotelu, transfery autobusem a registrační poplatek na mítink. Výhra není přenosná na jinou osobu. Výherce musí být v době odletu stále aktivním obchodním zástupcem (měsíčně musí prodat alespoň jedno Rainbow)
a musí se akce účastnit, jinak jeho výhra propadá. Pořadatelé  si vyhrazují právo kdykoli bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat motivaci, změnit její pravidla či nahradit výhry jinými výhrami obdobné hodnoty.

Celkem 36 prodejů (3 prodeje měsíčně v průměru) + 3 vyškolení nováčci s prvním prodejem v kvalifi kačním období. Za následující prodej po dovršení 
36 prodejů v kvalifi kačním období bude OZ vyplacena provize v hodnotě volného Rainbow, která musí být použita k úhradě nákladů na zájezd.

Při kvalifi kaci v programu ELITE (celkem 120 prodejů, 10 měsíčně v průměru) Vás čeká nezapomenutelné!!
Účast pro dvě osoby, limuzínou z letiště, luxusní apartmá, masáže a spousta dalšího... 

Např. nováček, který předvede své první demo v květnu, musí pro získání volného Rainbow prodat 24 Rainbow (8x3), od srpna pouze 15 Rainbow (5x3) atd.

Pak vás po mítinku čeká speciální VIP program, který si opravdu užijete - včetně noclehu a VIP večeře.
NAVÍC MÁTE ŠANCI ZÍSKAT ZA DALŠÍCH 36 PRODEJŮ DRUHÉ VOLNÉ RAINBOW

A VZÍT S SEBOU SVÉHO PARTNERA/PARTNERKU.

NOVÁČKŮM SE POČET PRODEJŮ SNIŽUJE NA POČET ZBÝVAJÍCÍCH MĚSÍCŮ KVALIFIKACE x 3!!

STIHNETE 36 PRODEJŮ UŽ DO CELOSTÁTNÍHO POLOLETNÍHO MÍTINKU?

36 prodejů

35 prodejů

34 prodejů

33 prodejů

32 prodejů

31 prodejů

30 prodejů

29 prodejů

28 prodejů

27 prodejů

24 prodejů

26 prodejů

23 prodejů

25 prodejů

22 prodejů

21 prodejů

20 prodejů

19 prodejů

18 prodejů

15 prodejů

12 prodejů

9 prodejů

6 prodejů

3 prodeje

17 prodejů

14 prodejů

11 prodejů

8 prodejů

5 prodejů

2 prodeje

16 prodejů

13 prodejů

10 prodejů

7 prodejů

4 prodeje
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Rainbow PŘÍLEŽITOST…
Sdílejte

$10 000 USD

Marie Šindelářová
Ústí nad Labem
SD M. & V. Bečvářovi

VÝHERCE

VÝSLEDKY SOUTĚŽE, KTERÁ CELOSVĚTOVĚ PROBÍHALA

v období od 21. ČERVNA do 23. ZÁŘÍ 2014

ve ZLATĚ!

Recruitingová motivační soutěž
společnosti Rexair LLC

V celosvětovém slosování
se  výhercem stala

Monika Gahurová & Petra Schwarzová, Jitka & Karel Šíchovi, Stanislav Vaňourný, Miroslava & Petr Vosýnkovi,
Dana & Miroslav Špeťkovi, Lenka & Luděk Černých, Marcela Divišová & Petr Kuzma, Jan Hrnčíř, Zdeněk Šmejkal, Tomáš Mastík,
Pavel Nepraš, Marie Šindelářová, Helena Šandová, Jan Krejčí, Zlata Spoustová, Iveta Lodlová, Alena & Miroslav Mackovi,
Anna & Vasyl Lypchakovi, Tamara Ternová

Výherci LIMITOVANÉ EDICE ODZNAKU RECRUITING STAR 
s 15 zlatými kameny za 3 přivedené nováčky během kvalifi kačního období soutěže:
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výsledková listina

červen 2014
24 DEMO - Part Time

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

z kanceláře SD M. & V. Bečvářových: H. Řípová

48 DEMO - Full Time
z kanceláře SD M. & V. Bečvářových: R. Nevím, J. Gáboríková, J. Novák, L. M. Urbanová,  
H. Šandová

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

TS s 1. prodejem
z kanceláře SD M. & V. Bečvářových: K. Gacková, L. Jánová, Z. Javorek, M. Köhlerová,  
A. Kudrnová, V. Pekař, T. Werner

z kanceláře SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkových - Praha: J. Brychová, Z. Hanzlík, H. Synková, P. Zajíček, 
A. & Z. Trankovských, T. Tuhý

z kanceláře SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkových - Tábor: V. & N. Mykhaylo, J. Hajšmanová, J. Novotný

z kanceláře AD rodiny Medlínových: P. Vaníčková

z kanceláře AD A. & V. Lypchakových: J. Pospíšil

červenec 2014
24 DEMO - Part Time

z kanceláře SD M. & V. Bečvářových: J. Krejčí

48 DEMO - Full Time
z kanceláře SD M. & V. Bečvářových: M. Šindelářová, J. Šaffer, R. Nevím, J. Gáboríková, 
H. Šandová, V. Štech

TS s 1. prodejem
z kanceláře SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkových - Praha: I. Vydrová, J. Peterková, M. Čejka, 
D. Suchánek & P. Zacharová, S. Desenský, H. Firková, J. Žižka jr.

z kanceláře SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkových - Tábor: V. Chonka, T. Tetour

z kanceláře SD M. & V. Bečvářových: J. Krejčí, O. Dadučová, E. Endt, A. Král

z kanceláře AD A. & V. Lypchakových: J. Pospíšil

z kanceláře M. & J. Suchých: Š. Jedlička

100+ osobních prodejů v kariéře
Tomáš Dvořák SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Tábor 300 prodejů

Jiří Šaffer SD M. & V. Bečvářovi 200 prodejů

Jan Kramule SD M. & V. Bečvářovi 100 prodejů

srpen 2014
24 DEMO - Part Time

z kanceláře M. & J. Suchých: Š. Jedlička

48 DEMO - Full Time
z kanceláře SD M. & V. Bečvářových: J. Gáboríková, V. Štech, R. Nevím, J. Novák, J. Šišková

TS s 1. prodejem
z kanceláře SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkových - Praha: Z. Šebek, P. Rucká, I. Šebková, J. Toman, 
T. Trup, K. Bartošová

z kanceláře SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkových - Tábor: R. Pešlová

z kanceláře SD M. & V. Bečvářových: M. Klobása, L. Klobásová, N. Poláčková, A. Vargová, 
H. Vimrová

100+ osobních prodejů v kariéře
Pavel Gottlieb SD M. & V. Bečvářovi 200 prodejů

září 2014
24 DEMO - Part Time

z kanceláře SD M. & V. Bečvářových: P. Sosnová

48 DEMO - Full Time
z kanceláře SD M. & V. Bečvářových: M. Šindelářová, J. Gáboríková, R. Nevím, I. Lodlová, 
H. Šandová

TS s 1. prodejem
z kanceláře SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkových - Praha: V. Kettner, P. Horák, J. Kolář

z kanceláře SD M. & V. Bečvářových: F. Fujera, M. Harášek, I. Kolínská, V. Lácha, S. Smékalová

100+ osobních prodejů v kariéře
Petr Kučera SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Praha 900 prodejů

leden 2015
48 DEMO - Full Time

z kanceláře SD M. & V. Bečvářových: I. Lodlová, J. Gáboríková, H. Šandová

TS s 1. prodejem
z kanceláře RGD Z. Říčaře & J. Říčaře: J. Křížová

z kanceláře SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkových - Praha: J. Špička

z kanceláře SD M. & V. Bečvářových: L. Hodinářová, L. Hamran

100+ osobních prodejů v kariéře
Miroslav Sladký M. Sladký & J. Novotný 600 prodejů

Jan Novák SD M. & V. Bečvářovi 500 prodejů

Alena & Miroslav Mackovi A. & V. Lypchakovi 200 prodejů

únor 2015
24 DEMO - Part Time

z kanceláře RGD Z. Říčaře & J. Říčaře: E. & F. Pařízkovi

z kanceláře SD M. & V. Bečvářových: J. Šaffer

z kanceláře A. & V. Lypchakových: J. Bartůněk, J. Hlaváč

48 DEMO - Full Time
z kanceláře SD M. & V. Bečvářových: H. Šandová

TS s 1. prodejem
z kanceláře SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkových - Praha: P. Král (IJŽ), M. Schrötter, L. Voňavka

z kanceláře SD M. & V. Bečvářových: J. Trubačová

z kanceláře A. & V. Lypchakových: J. Bartůněk, P. Bednařík

z kanceláře RGD Z. Říčaře & J. Říčaře: O. Gigel

100+ osobních prodejů v kariéře
Dana & Miroslav Špeťkovi SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Praha 700 prodejů

říjen 2014
24 DEMO - Part Time

z kanceláře SD M. & V. Bečvářových: P. Sosnová

48 DEMO - Full Time
z kanceláře SD M. & V. Bečvářových: Z. Šmejkal, J. Gáboríková, H. Šandová, R. Nevím, J. Šaffer, 
J. Šišková, L. M. Urbanová, J. Novák, M. Šindelářová, I. Lodlová

z kanceláře SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkových -  Praha: L. & L. Černých, K. & T. Tůmovi

TS s 1. prodejem
z kanceláře RGD Z. Říčaře & J. Říčaře: P. Král

z kanceláře SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkových - Praha: V. Králíčková, M. Pšenička

z kanceláře rodiny Medlínových: D. Vojtíšková

100+ osobních prodejů v kariéře
Anna & Vasyl Lypchakovi A. & V. Lypchakovi 700 prodejů

Adéla Čzedronová SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Praha 100 prodejů

listopad 2014
24 DEMO - Part Time

z kanceláře SD M. & V. Bečvářových: J. Suchan

48 DEMO - Full Time
z kanceláře SD M. & V. Bečvářových: J. Gáboríková, H. Šandová, R. Nevím

TS s 1. prodejem
z kanceláře SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkových - Praha: E. Blažková, M. Havránek, A. Chovančík, 
T. Mudruňka

z kanceláře SD M. & V. Bečvářových: R. Hrubá, P. Hubený, E. Koderová, Z. Langmaier, M. Titěrová

z kanceláře M. & J. Suchých: D. Kapras

100+ osobních prodejů v kariéře
Jitka & Karel Šíchovi SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Praha 700 prodejů

prosinec 2014
48 DEMO - Full Time

z kanceláře SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkových -  Praha: L. & L. Černých

TS s 1. prodejem
z kanceláře SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkových - Praha: P. Humhal, M. Kadlec

z kanceláře SD M. & V. Bečvářových: E. & M. Bláhovi, J. Černá

z kanceláře RGD Z. Řícaře & J. Říčaře: K. Vitoušová

100+ osobních prodejů v kariéře
Lenka & Luděk Černých SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Praha 400 prodejů
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RGD Zdeněk Říčař a Jan Říčař pozvali vítěze říjnové 
motivace Vidovichův měsíc do pravé francouzské 
brasserie „La Gare“ v samém srdci Prahy. Na se-
znamu VIP hostů byli obchodní zástupci, Group 
Leadeři, Manažeři, Area Distributoři a spolu s nimi 
Satelitní a Super Satelitní Distributoři. Vynikající 
kuchyni založenou na sezónních domácích jídlech 
doplnily cukrářské výrobky a vína importovaná 
přímo od vinařů. Skvělý kulinářský zážitek ještě 
umocnil francouzský sommelier, který přítom-
ným vyprávěl příběhy alsaských vín. Restaurace 
se pochlubila šéfkuchařem, který vařil po celém 
světě, ale jeho skutečnou láskou se stala Francie. 
Díky jeho vynikajícím znalostem francouzské ku-
chyně hosté na tento večer jen tak nezapomenou. 
Na závěr RGD večeře navíc každý dostal od RGD 
balíček francouzských specialit.

Restaurant
brasserie
La Gare
V Celnici 3, Praha 1

25. listopadu 2014

RGDvečeře
2014říjen

speciální
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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.

červen:

srpen:

září:

říjen:

leden:

únor:

v období od června 2014 do února 2015 sklenice získali:

Anna & Aleš Medlínovi

Roman Nevím, Jana Gáboríková

Petr & Pavel Vavrošovi

Jana Gáboríková, Anna & Vasyl Lypchakovi, Petr Kuzma

Alena & Miroslav Mackovi, Jana Gáboríková

Anna & Vasyl Lypchakovi

od 1. června 2013

RGD
motivace10+

2015

RGDvečeře
březen

speciální RGD Zdeněk Říčař & Jan Říčař vyhlašují speciální motivační soutěž na měsíc březen 2015

• nejlepší Leader
• nejlepší Manager
• nejlepší Distributor
• každý s 10+ osobními prodeji 

v březnu 2015

Výherci získají společně se svými partnery  pozvánku na VIP večeři s RGD!

Do této motivace se počítají pouze první prodeje v kategorii distributorů, v ostatních kategoriích prodeje první i druhé.
Pořadatelé mají výhradní právo vysvětlit pravidla této motivace a určit práva všech jejích účastníků. Rozhodnutí pořadatelů jsou konečná.

Pořadí v jednotlivých kategoriích bude určeno na základě bodového hodnocení za měsíc březen 2015.
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regionální šampióni Evolution

osobní úspěchy distributorů

Sebastian Maliszewski
RGD Elzbieta Granowska
11 prodejů

Pavel Nepraš
SD M. & V. Bečvářovi 
6 RC

Roman Nevím
SD M. & V. Bečvářovi 
56 demo

Marie Šindelářová
SD M. & V. Bečvářovi 
53 demo

Jana Gáboríková
SD M. & V. Bečvářovi 
57 demo

Zdeněk Šmejkal
SD M. & V. Bečvářovi 
65 demo

Marie Šindelářová
SD M. & V. Bečvářovi 
57 demo

M. Divišová & P. Kuzma
SSD Ing. Žižkovi - Praha 
4 RC

Iveta Lodlová
SD M. & V. Bečvářovi 
5 RC

Helena Šandová
SD M. & V. Bečvářovi 
3 RC

Jiří Suchan
SD M. & V. Bečvářovi 
4 RC

Lenka & Luděk Černých
SSD Ing. Žižkovi - Praha 
48 demo

Iveta Lodlová
SD M. & V. Bečvářovi 
51 demo

Helena Šandová
SD M. & V. Bečvářovi 
48 demo

Marie Šindelářová
SD M. & V. Bečvářovi 
4 RC

Roman Nevím
SD M. & V. Bečvářovi 
56 demo

Helena Šandová
SD M. & V. Bečvářovi 
4 RC

Alena & Miroslav Mackovi
A. & V. Lypchakovi 
3 RC

Zdeněk Šmejkal
SD M. & V. Bečvářovi 
4 RC

Marek Wojdga
RGD Elzbieta Granowska
12 prodejů

Roman Nevím
SD M. & V. Bečvářovi 
13 prodejů

Sebastian Maliszewski
RGD Elzbieta Granowska
22 prodejů

bez nominace

Sebastian Maliszewski
RGD Elzbieta Granowska
23 prodejů

bez nominace

Jana Gáboríková
SD M. & V. Bečvářovi
11 prodejů

bez nominace

R. Stoyanova & M. Gancheva
RGD L. Popovic & Z. Popovic 
1 505 demo

R. Stoyanova & M. Gancheva
RGD L. Popovic & Z. Popovic 
1 430 demo

R. Stoyanova & M. Gancheva
RGD L. Popovic & Z. Popovic 
1 293 demo

R. Stoyanova & M. Gancheva
RGD L. Popovic & Z. Popovic 
1 884 demo

Jaroslav Bečvář
SD M. & V. Bečvářovi 
793 demo

R. Stoyanova & M. Gancheva
RGD L. Popovic & Z. Popovic 
1 904 demo

R. Stoyanova & M. Gancheva
RGD L. Popovic & Z. Popovic 
1 573 demo

R. Stoyanova & M. Gancheva
RGD L. Popovic & Z. Popovic 
1 685 demo

R. Stoyanova & M. Gancheva
RGD L. Popovic & Z. Popovic 
1 661 demo

Recruiting Champs
rekrutinkoví šampióni

Demo Champs
demo šampióni

Marketing Champs
marketinkoví šampióni

Sales Champs
prodejní šampióni

červen 2014 červen 2014 červen 2014 červen 2014

červenec 2014 červenec 2014 červenec 2014 červenec 2014

srpen 2014 srpen 2014 srpen 2014 srpen 2014

září 2014 září 2014 září 2014 září 2014

říjen 2014 říjen 2014 říjen 2014 říjen 2014

listopad 2014 listopad 2014 listopad 2014 listopad 2014

prosinec 2014 prosinec 2014 prosinec 2014 prosinec 2014

leden 2015 leden 2015 leden 2015 leden 2015

únor 2015 únor 2015 únor 2015 únor 2015

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
ocenění za sto a více prodaných Rainbow 
 v kalendářním měsíci z jedné kanceláře

124. kvalifikace

říjen 2014 – 129 prodejů

SSD Ing. Iveta & Ing. Jiří Žižkovi

A. & V. Lypchakovi

Praha

Anna & Vasyl
Lypchakovi

– 
–

10 prodejů

11 prodejů

říjen 2014
únor 2015

– 
–
–

3 RC

3 RC

3 RC

červen 2014
srpen 2014

listopad 2014

Petr & Pavel
Vavrošovi

10 prodejů

září 2014

Anna & Aleš
Medlínovi

10 prodejů

červen 2014

DISTRIBUTOR s 10 a více osobními prodeji v měsíci Recruiting Star
DISTRIBUTOR

(celkem 48 kvalifikací)



DAROVANSKÝ
DVŮR II

Resort Darovanský dvůr je renomovaný wellness hotel 
v blízkosti Plzně, který poskytuje stylové ubytování
a  špičkovou gastronomii. V areálu se nachází
několik golfových hřišť, moderní kongresové 
centrum a také nové antické lázně, které 
řadí Darovanský dvůr mezi přední
wellness hotely. Najdete zde
pohodu  a zažijete spoustu
osvěžujících zážitků.

19. – 23. srpna 2015

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 obchodě, vychutnat si výtečné jídlo i pití a samozřejmě se účastnit přínosného obchodního mítinku. 

** odznak Recruiting Star získává od společnosti Rexair LLC každý OZ, který přivede v kalendářním
    měsíci minimálně 3 nováčky, ti projdou školením a předvedou své první demo.

Speciální program pro všechny nováčky, obchodní zástupce,
Leadery, Managery a Area Distributory

kvalifi kační období: 1. 2. 2015 - 31. 7. 2015

Program Pacesetters

Jedinou kvalifi kační podmínkou pro účast na programu Pacesetters SRPEN 2015 je pro všechny, včetně Leaderů, Managerů
a Area Distributorů, splnění podmínek kariéry pro postup na pozici Group Leader kdykoli během kvalifi kačního období:

min. 3 TS*, 15 demo/ měsíc PART-TIME nebo 30 demo/ měsíc FULL-TIME
10 prodejů ve skupině/ kanceláři ve třech po sobě jdoucích měsících (3x 10).

Všichni kvalifi kovaní Pacesetters, kteří získají kdykoli během kvalifi kačního
období odznak Recruiting Star**, se zúčastní speciálního večera s jedinečnou 

prohlídkou plzeňského pivovaru.  

pacesetters.cz

*TS = přímý spolupracovník, který má v daném kalendářním měsíci minimálně 10 demo nebo 1 prodej. 
V měsíci, ve kterém nováček dokončil školení se jako TS započítává už po prvním demo.



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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rainbow
RECRUITINGcup2

Marcela Divišová & Petr Kuzma
SSD Ing. Iveta & Ing. Jiří Žižkovi - Praha, celkem 22 losů ve slosování

Dana & Miroslav Špeťkovi
SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Praha
celkem 12 losů ve slosování

Marie Šindelářová
SD M. & V. Bečvářovi - Ústí nad Labem

celkem 14 losů ve slosování

VÝSLEDKY SLOSOVÁNÍ
soutěže s kvalifikačním obdobím
14. června – 31. srpna 2014

výherce

hlavní ceny

výherci

volných

Rainbow

FORD
FIESTA
AMBIENTE

Jaké byly podmínky pro získání losů?

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

   1 LOS za každého nováčka v kvalifikačním období

   3 LOSY pro rekrutera za 1. osobní prodej nováčka z kvalifikačního období soutěže
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3
prodeje

9
prodejů

6
prodejů

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE

sadu 6 sklenic 350 ml získali:

kvalifikační období soutěže: 1. – 30. září 2014

sadu 6 sklenic 350 ml
+ sadu 6 sklenic 300 ml
získali:

kompletní set,
tedy všechny tři sady
získali:

my máme rádiVÍNO
sada 6 sklenic
350 ml s motivem
RAINBOW

sada 6 sklenic 190 ml
s motivem RAINBOW

Ve správné sklenici bude Váš oblíbený nápoj chutnat mnohem lépe!

sada 6 sklenic 300 ml
s motivem RAINBOW

Petr Kučera, Tomáš Tůmovec, Pavel Gottlieb, Denisa Břendová, Hana & Libor Nygrýnovi,  
Miroslava & Petr Vosýnkovi, Jitka & Karel Šíchovi, Jana Šišková, Jiří Šaffer, Helena Šandová, 
Pavla Sosnová, Jaroslav Beránek, Milan Tartárek, Petr Kuzma, Tomáš Bečvář,  
Anna Medlínová, Lenka & Luděk Černých, Ludmila Kratochvílová, Stanislav Vaňourný, 
David Volšický, David Šuman, Ivana Vydrová

Roman Nevím, Jana Gáboríková,
Alena & Miroslav Mackovi, Miroslav Sladký, 
Kamila & Tomáš Tůmovi

Petr & Pavel Vavrošovi

Dream Day
SOBOTA 27. ZÁŘÍ 2014

Za 3 demo v sobotu 27. září 2014 možnost výběru:
cestovní USB nabíječka anebo Bluetooth reproduktor
pro Vaše mobilní zařízení.

za 3 demo 
a 1 prodej 
obě ceny

Všechny použité fotografie
jsou pouze ilustrační.

za první, druhý a třetí prodej
v soutěžním období pokaždé jedna z nabízených cen

kávovar Nespresso INISSIA

cestovní USB nabíječka

obě ceny

španělská šunka Jamón

tři lahve archivního vína

kávovar Nespresso LATISIMA+, Prosciutto crudo, tři lahve luxusního archivního vína

Milan Mikulejský, Jindřich Němec, Tomáš Bečvář, Zbyněk Dražil, Martina & Josef Suchých,  
David Kapras, David Šuman, Kamila & Tomáš Tůmovi, Vladimíra Králíčková, Marcela Divišová  
& Petr Kuzma, Dana & Miroslav Špeťkovi, Tomáš Tůmovec, Stanislav Vaňourný, Josef Novotný, 
Jana Gáboríková, Miluše & Zdeněk Langmaierovi, Pavel Gottlieb, Vasyl Lypchak

Ludmila Kratochvílová, Kateřina Vaněčková, Lucie Ulmanová, Martina & Josef Suchých, 
Marija Vedralová & Artur Isajev, Olga & Oleksandr Bilun, Alexej Ternovoj, Miroslav Petr,
Inna Agajeva, Zdeněk Barták, Pavel Gottlieb, Pavel Nepraš, Roman Nevím, Jan Novák, 
Pavla Sosnová, Jiří Šaffer, Marie Šindelářová, Zdeněk Šmejkal,  Hana Vimrová,
Lenka & Luděk Černých, Zdeněk Novák, Miroslav Pfleger,  Jitka & Karel Šíchovi,
Alexander & Zuzana Trankovských, Stanislav Vaňourný,  Miroslava & Petr Vosýnkovi,
Ivana Vydrová, Ilona & Jiří Zavřelovi, Karel Chalupský, František Bejblík

Bluetooth reproduktor
Vasyl Lypchak, Šimon Jedlička, Lucie Marie Urbanová, Tomáš Werner, Ludmila & Zdeněk Hanzlíkovi, Marcela Divišová & Petr Kuzma

Alena & Miroslav Mackovi, Miroslav Linka, Jana Gáboríková, Helena Šandová, Jana Šišková, Monika Gahurová & Petra Schwarzová,
Petr Kučera, Dana & Miroslav Špeťkovi, Kamila & Tomáš Tůmovi, Tomáš Tůmovec

Jaroslav Beránek, Miroslav Linka, Kamila & Tomáš Tůmovi, Dana & Miroslav Špeťkovi,  
Tomáš Tůmovec, Stanislav Vaňourný, Ilona & Jiří Zavřelovi, Miroslav Sladký, Josef Novotný,  
Pavel Hubený, Miluše & Zdeněk Langmaierovi, Roman Nevím, Zlata Spoustová, Petra Janová,  
Eva Koderová, Vasyl Lypchak

Milan Nedoma, David Šuman, Lenka & Luděk Černých, Kamila & Tomáš Tůmovi, Petr Kučera, 
Marcela Divišová & Petr Kuzma, Tomáš Mudruňka, Tomáš Tůmovec, Miroslav Sladký,  
Josef Novotný, Roman Nevím

Anna Medlínová, Helena Šandová

za pět prodejů luxusnější verze odměn!

archivní víno

dražší víno...

kávovar Nespresso

španělská šunka
Jamón

lepší Nespresso...

Prosciutto crudo...

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE od neděle 9. do neděle 16. listopadu 2014

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE
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Dovolte, abych vyslovil pochvalu Vašemu prodejci panu Jiřímu Zavřelovi, který v naší domácnosti prováděl ukázku Vašeho systému. Jeho jednání a chování bylo absolutně perfektní. Ukázka probíhala na vysoce profesionální úrovni, byla absolutně vyčerpávající a na kladené dotazy jsme spolu z manželkou dostali ty nejprofesionálnější odpovědi.

                      Josef a Libuše K.

Vážený pane generální řediteli,
chci vám touto cestou poděkovat za vaši prezentaci, kterou u nás předvedl Ing. Karel Hakl. Máme od vás přístroj již 10 let, 
potěšil nás váš zájem o bývalé zákazníky!
Po prezentaci nového typu jsme se rozhodli zakoupit další. Musíme alespoň takto ocenit perfektní výkon vašeho 
zástupce, prosíme, poděkujte mu ještě jednou za nás.
S přáním hezkého dne

Ing. Vladimír Ž. s manželkou, Poděbrady

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!

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

Vážený pane řediteli,
 
dovolte mi, abych touto cestou vyslovila poděkování a obdiv nad 

profesionalitou Vašich pracovnic, jmenovitě Petry Schwarzové 

a Moniky Gahurové, které po předchozí telefonické dohodě 

navštívily naši domácnost a předvedly s velkou odborností a pro 

neodborníky snadno pochopitelné výhody vysavače Rainbow. 

Jsem přesvědčena, že tyto  Vaše pracovnice vzhledem k jejich  

vystupování, chování a odbornosti získají Vaší firmě mnoho 

zákazníků.

S pozdravem
   Martina Š., Pardubice

.cz

Posíláme pochvalu panu Bečvářovi za perfektní a pro-
fesionální ukázku inovovaného RAINBOW, s ukázkou 
nových vylepšených doplňků, obzvlášť se nám líbil 
doplněk na vytírání podlah. 

S pozdravem rodina V.

Nedávno jsme zakoupili Vaše nové Rainbow. Předvedl nám jej pan Špeťko. Protože 
u nás zrovna nejezdil výtah, přinesl jej pěšky po schodech do 6. patra. Byli jsme 
velmi spokojeni s výkonem i obsluhou přístroje, a hlavně s profesionálním přístupem 
pana Špeťka. Patří mu náš veliký dík. Účinnost tohoto přístroje se nedá srovnávat 
s naším původním vysavačem. Ještě jednou díky!

    Vojtěch a Eva D.

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

Dobrý den,

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

S pozdravem 
Jan S., Praha

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

manželé P.

Osobní odznak Recruiting Star Claye Wilsona 

s 15 kameny získá obchodní zástupce,

který jako první přivede od 20. ledna 2015

3 nováčky s prvním prodejem Rainbow.

SPECIÁLNÍ MOTIVACE
VYHLÁŠENÁ NA MÍTINKU KLÍČOVÝCH OSOB

dne 20. ledna 2015 v centrální kanceláři v Praze:

Clay Wilson
ředitel pro rozvoj obchodu společnosti

Rexair LLC
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RGD Zdeněk Říčař & Jan Říčař
Praha, Kladno

Rainbow sadu hrnců za splněnou lednovou
motivaci získali Miroslav Linka

a Eva s Františkem Pařízkovi. To se bude vařit!

„Nevíme jak vy, ale my to máme doma jasný...“

Speciální mítink na centrální kanceláři a speciální host – ředitel pro rozvoj obchodu
společnosti Rexair Clay Wilson.

Kávovar Nespresso pro Zbyňka Dražila.Pondělní mítink v centrální kanceláři.

Petr Král na centrální kanceláři převzal
od RGD Zdeňka Říčaře provize

za své lednové prodeje!

Servisní středisko centrální kanceláře na slavnostní 
Galapárty v hotelu Hilton Prague.

RGD Zdeněk Říčař předává odznaky za první 
osobní prodej Rainbow v kariéře Ondřeji 
Gigelovi (vlevo) a Petru Královi (nahoře).
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SD Margita & Václav Bečvářovi
Ústí nad Labem

Výherci soutěže: TL Roman Nevím, Helena Šandová, Zdeněk Langmaier, JM Jana Šišková.

Halloweenská párty pro děti.

Manželé Lodlovi, SD Margita a Václav
Bečvářovi a Zdeněk Šmejkal.

Náš halloweenský raut od SD Margity Bečvářové.

SD Margita a Václav Bečvářovi blahopřejí 
MD Slávkovi Bečvářovi k zisku titulu Regionální 

Champion Evolution v kategorii Marketing.

Odznak pro Marka Bebra
za první prodej Rainbow v kariéře.

Nováček Pavel Hubený přebírá výhru
v tombole od RGD Jana Říčaře.

GL Jana Gáboríková a Anna & Vasyl 
Lypchakovi oceněni za 10 a více prodejů 

v říjnu 2014.

Pavla Sosnová a JM Jana Šišková.

Víkendové bonusy.

Volné Rainbow za desetinky TS – Iveta Lodlová, 2x Jana Šišková a Helena Šandová.
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SSD Ing. Iveta & Ing. Jiří Žižkovi
Praha

V kole štěstí za TOP měsíce 
10.000 Kč vyhráli Tomáš 
Tůmovec a Standa Vaňourný.

Nejlepší Manager v lednu Břetislav Ťujík a červená skupina v Praze si převzali putovní pohár.

Na Vánoce jsme v kanceláři měli maškarní Rainbow pouť.

Naši nováčci získali za tři prodeje o prvním víkendu po školení LED 
televizi: manželé Havránkovi, Petr Humhal, Eugenie Blažková.

Odznak za 14 prodejů na mítinku obdrželi
Ivana a Martin Vydrovi a Radka Šormová.

Výherci poukázek GUESS v hodnotě 5.000 Kč:
Miloslav Šrámek, Kamila a Tomáš Tůmovi a Tomáš Tůmovec.

Pro poukázky do ALZY v hodnotě 10.000 Kč si přišli Marcela Divišová s Petrem Kuzmou
a Lenka s Luďkem Černých.
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SSD Ing. Iveta & Ing. Jiří Žižkovi
Tábor

„Marek Vrtiška, Rainbow servis, prosím...“I do Tábora přišel Mikuláš. Příprava na demo.

Milan Mikulejský při ukázce přídavných zařízení. Účastníci táborského Dne otevřených dveří.
Odborníci na tombolu

Libor Nygrýn a Tomáš Dvořák.

Táborská párty pro majitele Rainbow. Doporučit své známé se vyplatí.

Spokojená zákaznice.
RGD Jan Říčař předává 
Jardovi Beránkovi první 
hotovostní výhru
za Dubaj...

... a tady jsou všichni tři šťastní výherci.
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Petra & Tomáš Bečvářovi
Mladá Boleslav

Anna & Vasyl Lypchakovi
Roudnice nad Labem

Marketing Directorka
Petra Novotná se nám vdala J.

RGD večeře v La Gare.

Petra a Tomáš vyhráli krásné Rainbow skleničky.

Gábina s Romanem se na mítinku báječně bavili.

Roman vyhrál krásné Rainbow desky. Petra vyhrála nádhernou kabelku v tombole.

Rainbow dětský den na Louži si děti skvěle užily.

Den otevřených dveří
v naší roudnické kanceláři.

Hallowenský mítink v Ústí nad Labem. 
První místo v maskách vyhrála naše 

Wendy Addams J.

Manželé Mackovi a jejich ocenění 
za 3. místo v celkovém počtu 

prodejů za rok 2014.Vasyl Lypchak a jeho odznak za 700 prodejů v kariéře.

Duo Hodrovi a jejich výhra za nejvíce 
přivedených TS na Den otevřených dveří.

Moc gratulujeme.
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Anna, Ing. Aleš & Vladislav Medlínovi
Hradec Králové, Jihlava

Naše kancelář v Hradci Králové získala počtvrté v řadě titul 
TOP AD za rok. Děkujeme všem, kteří se na

tomto úspěchu podíleli.

Naše hradecká kancelář na Galapárty 
v hotelu Hilton Prague.

Aleš Medlín předává Daně 
Vojtíškové navigaci za první

prodej v kariéře.

Jirka Marek a Lída Kratochvílová 
přebírají od Anny Medlínové ceny

za osobní motivace.

Blahopřejeme Lídě Kratochvílové k získání poukazu na 
Kanárské ostrovy! Lído, super práce!

Paní Dana Vojtíšková přebírá odznak za první prodej v kariéře. 
Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů!

Vláďa a Milada Medlínovi vyhráli krásnou televizi v tombole!

Při tréninku s Miloslavem Ťupou.

Bez komentáře... J

RainMate - náš pomocník k získání dalších doporučení.

Naši spolupracovníci
Daniela Balcaříková, 
Kateřina Němcová,

Martin Petr.

Velice nám pomáhá stálé vzdělávání u těch 
nejlepších na světě... Ing. Jiří Žižka – třikrát po sobě 
Crown Prince of the Year.

Výherci večeře v luxusní restauraci. Zleva Jirka 
Marek a Lída Kratochvílová.

Eva & Jindřich Němcovi
Karlovy Vary
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Josef Novotný si na Galapárty v hotelu Hilton Prague 
převzal zlatý odznak za 600 osobních prodejů.

David Kapras připraven po školení.

Kolektiv se nám začíná omlazovat zásluhou Šimona Jedličky
a Davida Kaprase.

Šimon Jedlička jako nejlepší nováček
v organizaci manželů Žižkových za srpen 2014.

David Kapras a jeho první zvonění 
za prodej o Countdown víkendu.Manželé Paitlovi spokojení se svou výhrou.

Šimon Jedlička s přítelkyní Lenkou vyhráli 
krásné kufry a ještě krásnější kabelku.

Na Dni otevřených 
dveří předáváme 

zákazníkům 
zasloužená

přídavná zařízení.

Galapárty Hilton Prague – společné foto.

Miroslav Sladký & Josef Novotný
Plzeň - Lobzy

Martina & Josef Suchých
Nevřeň
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Petr & Pavel Vavrošovi
Ostrava

14 osobních prodejů
má za sebou Jana Nelhüblová.

Petr (není na fotografii) a Pavel Vavrošovi získali 
odznak za 300 prodejů Rainbow v kariéře.

Zlatá lampa pro Janu Nelhüblovou.

Naše aktivní účast na mítinku. Nováček Karel Hezký si z mítinku odváží odznak za první prodej.

Milan Nedoma rozdává chlebíčky.

Servisní technik Jirka Mladonický se vrací
s dalším úlovkem.

Milan Nedoma předvádí na párty AquaMate a elektrický kartáč a poté pomáhá Miloslavu Ťupovi s předvedením MiniJetu.

Jirka Vaněček se zdraví se zákazníky.

Miloslav Ťupa 
s Jirkou
Vaněčkem 
zahajují 
v plzeňské 
kanceláři
párty pro
zákazníky.
A jak jinak
než tombolou!

Jana & Jiří Vaněčkovi
Plzeň střed
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PACESETTER MÍTINK SPOLEČNOSTI REXAIR LLC

The Ritz-Carlton San Francisco, 30. října – 4. listopadu 2014

V listopadu 2014 pozvala společnost Rexair LLC 
kvalifikované Pacesetters do jednoho z nejzají-
mavějších měst Spojených států. San Francisco 
je městem kultury, památek a hlavně úžasné 
gastronomie. Po krátké zastávce v New Yorku se 
všichni čeští delegáti RGD Zdeněk Říčař s manžel-
kou Danou, RGD Jan Říčař s Lucií Drdovou a SSD 
Iveta a Jiří Žižkovi ubytovali v jednom z nejexklu-
zivnějších hotelů celého města, Ritz Carltonu. 
Tento hotel je sám o sobě zážitkem – nádherné 
lobby i luxusní pokoje. Delikatesy v podobě sýrů, 

vína a jiných pochutin nás čekaly ihned po přícho-
du na pokoj. San Francisco je ideálním místem 
pro program Pacesetter. Někteří využili volný čas 
k prohlídce legendární věznice Alcatraz, jiní zase 
k objevování kulinářských tajemství města. A ať 
už se jednalo o neuvěřitelné sladké cup cakes, 
vynikající křehké steaky nebo čerstvé ryby, toto 
město dokázalo, že leží na světovém gastrono-
mickém výsluní. Nejvhodnější cestou k prozkou-
mání všech zákoutí města bylo použití tradičních 
cable cars, americké verze tramvaje, která je do 

prudkých kopců města tažena pod zemí vedou-
cími lany. Těm vytrvalejším turistům se naskytl 
nezapomenutelný pohled na starý přístav nebo 
legendární červený Golden Gate Bridge. 
San Francisco se ukázalo jako ideální místo pro 
přátelské setkání všech Rainbow účastníků. Jeho 
atmosféra byla přítomna v každém nezapome-
nutelném večeru, plném lahodného jídla, pití 
a obchodních informací, které uslyšíte jen na  
Pacesetters. 
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celostátní pololetní mítink
pátek 19. června 2015 od 17 hodin

VIP program pro již kvalifikované na Světový mítink v Bangkoku!

Budete mít od 1. ledna do 18. června 36 prodejů a 3 TS s prvním prodejem?

Pak se můžete těšit na

Navíc máte šanci získat do konce roku druhé volné Rainbow a vzít s sebou do Bangkoku svého partnera/partnerku.

Předpokládané ukončení ve 22 hodin.
Návštěvníkům Aquapalace Resortu Prague jsou k dispozici
dva bezplatné  nehlídané parkovací domy.

5 nejlepších kostýmů bude opět odměněno!

ubytování po mítinku ve čtyřhvězdičkovém 
hotelu AQUAPALACE PRAHA

rozmazlíme vás ve Spa-Wellness celodenní rodinné vstupné do Vodního světa 
AQUAPALACE PRAHA v sobotu 20. června

(2 dospělí + 2 děti do 150 cm)

Pražská 137, 251 01 Čestlice (Praha - východ)

Dálnice D1, Exit 6 km „Průhonice – Čestlice“

aquapalace
HOTEL««««PRAHAaneb

Bangkok
nanečisto



červen 2014 – únor 2015

Helena Šandová
červen - 4 RC

červenec - 3 RC
srpen - 3 RC

září - 3 RC
říjen - 3 RC

listopad - 3 RC
prosinec – 4 RC

leden – 3 RC
únor – 3 RC

(celkem 13 kvalifikací)
SD M. & V. Bečvářovi

Zlata Spoustová
září - 3 RC

listopad - 3 RC
(celkem 16 kvalifikací)

SD M. & V. Bečvářovi

Marie Šindelářová
červen - 3 RC

červenec - 3 RC
srpen - 3 RC

září - 3 RC
říjen - 4 RC

listopad - 3 RC
leden – 3 RC
únor – 3 RC

(celkem 9 kvalifikací)
SD M. & V. Bečvářovi

Jana Šišková
říjen - 3 RC

listopad - 3 RC
(celkem 22 kvalifikací)

SD M. & V. Bečvářovi

M. Gahurová
& P. Schwarzová

srpen - 3 RC
(celkem 2 kvalifikace)

SSD Ing. Žižkovi - Kolín

Iveta Lodlová
červen - 3 RC
srpen - 5 RC

září - 3 RC
říjen - 3 RC

(celkem 15 kvalifikací)
SD M. & V. Bečvářovi

I. & J. Zavřelovi
červen - 4 RC

(celkem 3 kvalifikace)
SSD Ing. Žižkovi - Brno

Jiří Suchan
listopad - 4 RC

(1. kvalifikace)
SD M. & V. Bečvářovi

Jiří Špicl
červen - 3 RC

(celkem 2 kvalifikace)
SSD Ing. Žižkovi - Praha

K. & T. Tůmovi
listopad - 3 RC

(celkem 6 kvalifikací)
SSD Ing. Žižkovi - Praha

L. & L. Černých
červen - 3 RC

(celkem 3 kvalifikace)
SSD Ing. Žižkovi - Praha

Martin Havránek
prosinec - 3 RC

(1. kvalifikace)
SSD Ing. Žižkovi - Praha

Tamara Ternová
červen - 3 RC
(1. kvalifikace)

RGD Z. Říčař & J. Říčař

Zdeněk Šmejkal
říjen - 3 RC

listopad - 3 RC
únor – 4 RC

(celkem 6 kvalifikací)
SD M. & V. Bečvářovi

A. & M. Mackovi
červen - 3 RC
leden – 3 RC

(celkem 4 kvalifikace)
A. & V. Lypchakovi

M. Divišová & P. Kuzma
červenec - 4 RC

srpen - 3 RC
(celkem 5 kvalifikací)

SSD Ing. Žižkovi - Praha

Top Sales

Recruiting Stars

Roman Nevím
červen 2014 – 8 prodejů
srpen 2014 – 13 prodejů

září 2014 – 8 prodejů
(celkem 13 vítězství v kategorii)

SD M. & V. Bečvářovi

Jana Gáboríková
říjen 2014 – 11 prodejů

prosinec 2014 – 9 prodejů
únor 2015 – 9 prodejů

(celkem 10 vítězství v kategorii)
SD M. & V. Bečvářovi

Alena & Miroslav
Mackovi

leden 2015 – 12 prodejů
(celkem 4 vítězství v kategorii)

A. & V. Lypchakovi

Helena Šandová
listopad 2014 – 9 prodejů

(1. vítězství v kategorii)
SD M. & V. Bečvářovi


