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Wabi Daněk
„To se obecně ví, že je to
nejlepší možnost!“ 

Alergie a astma
– daň za zdraví v 21. století ?



2x Chevrolet Spark
= 2x 10.000 USD v hotovosti

 a 10x volné Rainbow

navíc slosování o Za každé říjnové sobotní demo
a každý sobotní prodej získáváte los.

3 demo kteroukoli říjnovou 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 říjnu 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.

Bližší informace 
žádejte u svých 
distributorů.

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

Všichni dealeři, kteří předvedou 3+ demo kteroukoli říjnovou 
sobotu, získají pro svůj tým jeden bod za každé demo nebo 
prodej. Zvítězí tým s vyšším % převýšením kvóty.

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. Všechny použité fotogra� e jsou pouze ilustrační.

Dream Month
Ř Í J E N  2 0 1 5

pět sobot...
pět příležitostí...

USA/CANADA

INTERNATIONALVS.

aktuální skóre:
US/CANADA: 3

INTERNATIONAL: 1

1x automobil + 5x volné Rainbow pro Mezinárodní trh
1x automobil + 5x volné Rainbow pro trh US/Kanada

Zoom® Waffl e
obal pro 10palcové 
tablety

termohrnek,
který vám

nesmí chybět
držák mobilu
připevnitelný

do větrací mřížky

Skládací
přepravní box
do automobilu

iLuv® sluchátka
s plochým kabelem

VYBERTE SI KTEROUKOLI
Z TĚCHTO CEN

pokaždé, když libovolnou 
říjnovou sobotu uděláte

3 a více demo.

Marie Šindelářová - výherce 10.000 USD v minulém slosování GL Lenka & Luděk Černých - výherci volného Rainbow v minulém slosování
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ač se to zdá jen těžko uvěřitelné, společ-

nost Rainbow vstoupila do 25. roku své 

existence na českém trhu. Takové milníky 

vždy nabádají k dvěma věcem. Ohlédnutím 

se do minulosti a pohledem na to, co je 

před námi. 

Pohled do historie Rainbow v České re-

publice nejlépe popisují dvě čísla: 150.000 

spokojených rodin, které díky Rainbow 

žijí zdravěji a přes 2.000.000.000 korun 

vyplacených na provizích, které pomohly 

mnoha lidem ve svízelných životních situa-

cích, posloužily jako nadstandardní příjem, 

pro mnoho rodin zařídily nespočet luxus-

ních dovolených a splnily tolik snů, že si to 

jen málokdo dokáže představit. To přesto, 

že při prvním přivezeném Rainbow do České 

republiky byste jen těžko našli někoho, kdo 

by řekl: „tohle je skvělý obchod, který bude 

fungovat“. Pánové Jiří Dvořák a Zdeněk 

Říčař spolu se svými distributory však 

dokázali všem pochybovačům, že úspěch 

záleží na nastavení mysli a tvrdé práci. Díky 

nim Rainbow změnilo život desetitisícům 

rodin. 

V této misi bude Rainbow pokračovat i na-

dále. Mnozí z vás si všimli, že jsme oslavy 

25. výročí pojali trochu nestandardně. Po 

celé republice můžete potkat krásné bill-

boardy, v prestižních časopisech se začaly 

objevovat články popisující schopnosti 

Rainbow a zkušenosti spokojených zákazní-

ků, stánek Rainbow na největším veletrhu 

pro domácnost navštívily tisíce zvědavců 

a stránky mojerainbow.cz jsou mezi zákaz-

níky stále oblíbenější. 

Tyto oslavy mají několik důvodů. Chceme, 

aby všichni věděli, že nejlepší čisticí a zdra-

votní systém je stále tady. Chceme, aby 

každý obchodní zástupce, který s Rainbow 

spolupracuje nebo se k nám v budoucnosti 

přidá, věděl, že se přidává ke společnosti, za 

kterou stojí dlouhá tradice a výsledky svě-

tového formátu. Chceme, aby si Rainbow 

ukázka našla cestu do všech domácností 

tak, aby každý, kdo v České republice žije, 

mohl zvážit, zda si tento úžasný výrobek 

pořídí a ušetří tak čas, peníze a zdraví celé 

rodině. 

Tato přání se ale nevyplní bez toho nej-

cennějšího co Rainbow od svého počátku 

buduje – bez Rainbow rodiny obchodních 

zástupců, kteří nosí tento úžasný výrobek 

v srdci. Vám všem patří obrovský dík 

a povzbuzení k tomu, abyste tuto rodinu 

rozšiřovali a předávali dále svou lásku 

k Rainbow a úžasné příležitosti, která ho 

obklopuje. Díky vám všem, kteří do tohoto 

obchodu patříte – obklopuje vás ohromná 

síla, nasměrujte ji tím správným směrem 

a následující roky budou ty nejúspěšnější 

a nejveselejší ve vašem životě.

Vážení přátelé,

Váš

RGD Jan Říčař

25 let v ČR
150 000 spokojených rodin

rainbowwww. .cz

slovo ředitele
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Vítězové
využívají příležitosti

Paul T. VIDOVICH
Chairman & CEO

Běžnou praxí na konci sportovních klání, 

ať už se jedná o baseball, fotbal, volejbal... 

či jiný sport, jsou rozhovory se sportovci 

a jejich trenéry.

Vítězové obvykle mluví o příležitostech, 

které během utkání nebo hry využili. Ti, 

kteří selhali (či prohráli) uvádějí příležitosti, 

kterých nevyužili.

Velmi zřídka někdo řekne, že soupeř byl 

lepší.  A také nikdo o sobě neřekne, že byl 

zjevně lepší než soupeř. Je to proto, že vše 

bylo o příležitostech. Vítězové je využívají, 

poražení ne.

V obchodě či v životě se však tato interview 

odehrávají trochu jinak. Vítězové přesto 

mluví o příležitostech, kterých nevyužili.  

Ale poražení nebo ti, kteří neuspěli, to ně-

kdy staví takto: „Nikdy jsem nedostal šanci. 

Neměl jsem příležitost. Stal jsem se obětí 

okolností. Narodil jsem se do špatné rodiny. 

Nikdo mě nemá rád“. A tak dále.

Všichni z nás v té či oné době použili 

takovou výmluvu anebo na ni přinejmenším 

mysleli. Ale faktem je, že jsme sami odpo-

vědní za své úspěchy či selhání. Každý se 

setká s prohrou. Každý udělá chyby. Každý 

má někdy smůlu.

Ale to, jak reagujete, dělá rozdíl mezi 

úspěchem a neúspěchem. V Rainbow světě 

je dnes mnohem více příležitostí a volných 

pozic než těch, které jsou obsazené. Všude 

je prostor pro více dealerů, více manažerů, 

více distributorů, více RGD a více terénních 

supervizorů. A je spousta příležitostí, kte-

rých se dá využít.

Takže od teď „sledujte míč“ a využívejte 

své Rainbow příležitosti. Je jich ke sledování 

hodně.

Hodně štěstí a dobrý recruiting!

poselství Chairmana & CEO
společnosti Rexair LLC
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Tento rozhovor začal v podstatě náho-
dou. Plánovali jsme večerní program pro 
letošní Rainbow Camp. Uděláme táborák. 
Chce to kytaru. Kdo na ni bude hrát? 
Známe někoho, kdo to umí a zároveň nás 
při tom pobaví? Chceme někoho výji-
mečného! Co někdo z našich zákazníků? 
Wabi Daněk! Všichni ho znají, je legendou 
– Rosu na kolejích a spoustu jeho dalších 
si broukají trampové všech generací. 
Když jsem to řekl mé ženě, začala hlasitě 
závidět.

Wabi přijel společně se svým parťákem 
Milošem Dvořáčkem. Sedli si mezi nás 
k ohni, hráli a zpívali. Atmosféra byla 
dokonalá. Wabiho sametový baryton, 
vtipné průpovídky a komediantství Miloše 
Dvořáčka nám připravily jen těžko zapo-
menutelný večer. Osobně mě to vrátilo 
do dob táborových ohňů, na které mám 
krásné vzpomínky.

Slovo dalo slovo a o pár dní později jsem 
Wabiho a jeho manželku Evu navštívil 
na jejich chatě v Osadě vycházejícího 
slunce. Bylo parné léto. Sedli jsme si na 
terasu a povídali o jejich zkušenostech 
s Rainbow.  

Už jste našimi zákazníky dlouhou dobu. 
Víte přesně jak dlouho?
Wabi: Když jste se ozval kvůli vystoupení, 
tak jsme pak o tom přemýšleli a napočí-
tali jsme 18 let. 

A kde jste se tenkrát o Rainbow dozvě-
děli?
Wabi: Ptáte se dobře, ale toho nepra-
výho. To musíte na manželku. Já už ani 
nevím, jak jsme k němu přišli.
Eva: Já jsem o něm věděla už roky 
předtím a pořád jsem si říkala, že by to 
bylo prima. Bydleli jsme tenkrát v Karlíně 
a kromě kuchyně jsme měli všude ko-
berce. Byl to podkrovní mezonetový byt, 
takže uklízení  bylo hodně.
Pak jsme jednou byli na návštěvě u kama-
rádky a ona ho měla. Říkala, že je to fakt 

super. Povídala „takovej mladej prima 
kluk nám to prodával, tak já vám ho tam 
pošlu a já budu mít něco zadarmo“.
Wabi: No jasně. Já jsem teda ještě koukal 
i na jiný možnosti, protože mi Rainbow 
přišlo hodně drahý.

Eva: Já jsem nekoukala (smích), už jsme 
věděli, že ho chceme. 
Takže pak někdo přijel a Rainbow vám 
doma předvedl?
Eva: My jsme tenkrát toho prodejce asi 
úplně šokovali. Přijel, začal Rainbow 

Wabi Daněk s manželkou Evou

„To se obecně ví, že je to nejlepší možnost!“
.cz
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předvádět a my mu říkali „to je dobrý, my 
to chceme“. A on pořád předváděl a my 
zase „to je dobrý, my to známe, my to 
chceme“. Byl z toho úplně vedle, pořád 
nám to nechtěl prodat. 
Wabi: Já jsem si říkal, že tu instruktáž 

asi musí sjet celou od začátku až do 
konce. Ale nakonec jsme se tomu všichni 
zasmáli. Ne vážně, to se obecně ví, že je 
to nejlepší možnost. Máte co nabídnout, 
protože Rainbow prostě není šmejd. 

Wabi, jak moc Vy osobně doma uklízíte?
Wabi: Ale jo, my se tak střídáme.
Eva: Co jsi to říkal?
Wabi: Myslel jsem ve vysávání.
Eva: Fakt?
Wabi: No, řekněme si to na rovinu – obý-
vák mám na starosti já.... teda pokud to 
neuděláš ty před tím. (smích)
Eva: Ne, je pravda, že teď na starý kolena 
začal i vysávat. Možná si v tom Wabi 
našel nějakou zálibu. On je totiž hravej.
Wabi: Od té doby, co máme tenhle po-
slední model, se o něj doma pereme. To 
tam klidně napište. Protože je famózní. 

A s čím vám Rainbow nejvíc pomáhá?
Eva: Mně udělalo tenkrát pořízení Rain¬-
bow opravdu strašnou radost. Vždycky 
mi vadilo, když svítilo slunce do pokoje, 
hlavně na jaře, a já viděla ten poletující 
prach. Měla jsem ekzém a to jsem se 
hned začala škrábat. A ten pocit s Rain-
bow, když vidíte, že tam to slunce pere 
a nic nelítá. Myslím, že za to, že jsem 
měla do roka od ekzému pokoj se kromě 
homeopatie a zdravého životního stylu 
velmi zasloužilo i Rainbow.
Wabi: Měli jsme jezevčíka Čendu. A když 
začal línat, tak ty chlupy bralo jen Rain-
bow. 
Eva: To je pravda. Když jsme si pořídili 
Čendu, tak jsme si dokoupili takovej ten 
malej elektrickej kartáč na sedačku. 
A hlavně jsme měli v Karlíně v bytě 
schody, takže jsme si koupili ještě tu delší 
hadici. A tu používám do dneška. Třeba 
když dělám skříně, uklízím prach který je 
na nich nahoře.
Wabi: Taky jsme si k tomu kupovali ty vo-
ňavý esence. Pak jsme ale koupili velkou 
láhev eukalyptu a ten pořád používáme. 
Eva: Rainbow je takovej můj mazlík. 
Osmnáct let, žádná závada. A je fakt, že 
já o něj hodně po celou tu dobu pečuju. 
Wabi: To je bez jakýchkoli diskuzí. Rainbow 
je prostě král vysavačů.
Každej rozumnej člověk nakonec řekne 
„nejsem tak bohatej, abych si mohl kupovat 
laciný věci.“

-jře-

Wabi Daněk s manželkou Evou

„To se obecně ví, že je to nejlepší možnost!“
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Můj příběh... GL Jana Gáboríková

Nejprve bych chtěla poděkovat za důvěru napsat svůj životní příběh. Je to pro 
mě velká čest sdílet ho se svými kolegy a zároveň všemi, kteří se začtou do 
našeho časopisu Rainbow. 

Vyrůstala jsem společně se svým bratrem jen s maminkou. A jak už to bývá, 
když jsme mladší, někdy jsem byla i mazánek. S maminkou jsme dělaly vše; 
vařily, uklízely, malovaly, pletly, no...prostě vše. Naučila mě samostatnosti, zod-
povědnosti a hlavně rodinné soudržnosti.

Vystudovala jsem hotelovou školu, pracovala jsem v hotelu v Hřensku. Společ-
ně s manželem jsme vychovávali dvě děti. Michaela a Adam byli odmalička vel-
mi nemocní. Angíny, záněty průdušek a nemoci byly na denním pořádku. Oběma 
bylo diagnostikováno astma, oba mají nemocné srdce a játra. Investovali jsme 
do zdraví našich dětí spoustu peněz za léky, léčení, lázně, a protože jsme byli 
finančně průměrná rodina, šetřili jsme na lázně a moře pokaždé celý rok.

V roce 2007 mi volali na doporučení mé výborné kamarádky na ukázku Rain-
bow a já se  domlouvala snad půl roku na termín. Můj syn měl od mimin-
ka velké zdravotní problémy s dýcháním, v sedmi letech měl 10-15 
astmatických záchvatů za měsíc a my se střídali společně s man-
želem v jeho péči, a tak zastihnout nás společně doma bylo těžké. 
Nakonec se to povedlo. Na ukázku tehdy přijela velmi atraktivní 
paní a přesto, že jsem se do Rainbow zamilovala, náš rodinný 
rozpočet nenašel peníze na splátku. Byl to pátek dopoledne, pa-
matuji si, jak jsem měla naklizeno a pak viděla, jak vlastně kaž-
dodenním úklidem škodím svým dětem. I když jsme si Rainbow 
nepořídili, obchodní zástupkyně nás pohotově pozvala na Den 
otevřených dveří a můj manžel řekl, že tu práci zvládnu. Já teh-
dy nebyla příliš nadšená, že bych chtěla něco takového dělat. Po 
Dni otevřených dveří jsme si Rainbow hned pořídili. Byla jsem 
přesvědčená, že si na něj vydělám a začala se zaučovat. 
Manžel pečlivě uklízel a každým dnem jsem vidě-
la, jak se děti cítí lépe a lépe. Do čtyř měsíců 
přestal syn kašlat a dnes jsou oba 8 let bez 
astmatického záchvatu a téměř nemarodí.

To byl ten hlavní důvod, proč jsem zača-
la Rainbow předvádět. A prodávám ne 
drahý systém na úklid - vysavač, ale 
lék na čistou a spokojenou domác-
nost. 

Začala jsem při práci a po dvou 
měsících jsem zjistila, že příjmy 
z přivýdělku převyšují příjmy 
z mé práce. Musela jsem se roz-
hodnout a říct si, jakou cestou 
chci jít. Buď práce za stabilní plat 
s tím, že můj čas někdo řídí a bez 
možnosti to změnit, nebo být pá-

nem svého času, dělat práci, kde pomáhám lidem a s možností ovlivnit si příjem 
do domácnosti. Už asi víte, co zvítězilo. Rainbow miluji! Dnes pracuji 8 let pro 
společnost Rexair. Zpočátku jsem prodávala 4-6 přístrojů za měsíc, byla jsem 
průměrný prodejce. Změnilo se to v květnu 2009, kdy jsem se stala poprvé 
nejlepší prodejkyní v ČR a v regionu Evolution. Motivovaly mě úspěchy druhých 
a soutěže. V roce 2010 jsem vyhrála poukaz pro dva na pobyt na Bahamách 
a plavbu obrovskou zaoceánskou lodí a společně s manželem jsme zažili prv-
ní společnou dovolenou. Tehdy jsem se rozhodla, že už nikdy nemůžu někde 
chybět a od té doby se pravidelně zúčastňuji mezinárodních mítinků a hltám 
informace, které pro nás společnost Rexair má.

V roce 2012 jsme se spojili s kolegou Honzou Novákem v duo. Honza tehdy při-
šel o řidičský průkaz a neměl ho kdo vozit. Zpočátku to byl boj, každý jsme dělali 
ukázku jinak, ale Honza byl lepší prodejce a já zase lepší v získávání doporučení. 
Společně jsme prodali přes 60 Rainbow a stali se Group Leadery v kariéře a zá-

roveň se umístili na 2. místě v Top Sales za rok v ČR. Honza dostal řidič-
ský průkaz zpět a začali jsme pracovat zase každý sám. Poznala 

jsem u něj jiný způsob prodeje a získala spoustu argumentů. 
Dala jsem si obrovský cíl, vyhrát titul nejlepšího prodejce za 
rok. V té době bohužel mé manželství už nefungovalo. Roz-
vedla jsem se a věděla jsem, že chybějící druhý příjem do ro-
diny musím nahradit více prodeji. Měla jsem hypotéku, splát-
ku na auto a Adam bojoval s bezlepkovou dietou. Můj jediný 
motor byl on, dcera a mé dvě vnučky. Začala jsem stabilně 

prodávat 8 až 12 Rainbow měsíčně a plnit si své cíle a stala 
se v roce 2013 nejlepší prodejkyní v ČR. V roce 2014 jsem byla 

druhá a nyní útočím opět na první místo.

Letos jsem splnila sen i svému synovi. Byl se mnou na mezi-
národním mítinku v Americe v Miami a i on si začíná uvědo-

movat, že život je o nás samotných, jak se ke všemu 
postavíme, jaký máme cíl. Mám z něj opravdovou 

radost. Je zdravý a je mou obrovskou oporou. Díky 
lidem, které tam poznal, chce studovat angličti-
nu v Americe. Věřím, že budu i nadále pro svého 

syna, dceru i vnučky oporou a snem lepšího 
života. Díky Rainbow se zlepšila naše finanční 

situace a díky letošnímu mítinku v Miami se 
snažím předávat příležitost dál.

Děkuji za podporu manželům Bečvářovým 
a velké díky celé mé rodině.

Také bych chtěla popřát všem svým ko-
legům štěstí v plnění svých cílů a těm, 
kteří ještě přemýšlí, jestli chtějí jít 
s námi na cestu úspěchu v Rainbow, ať 
to prostě zkusí.

Jana Gáboríková Marková

Jana Gáboríková z ústecké kanceláře Satelitních Distributorů Margity a Václava Bečvářových pracuje v Rainbow obchodě přes 8 let. Za tu dobu posbírala nespočet ocenění, 
získala řadu zahraničních zájezdů, a to nejen na Světové mítinky. Patří k nejlepším obchodním zástupcům v České republice – stala se nejlepším prodejcem ČR za rok 2013, 
v roce 2014 se umístila na druhé příčce a v letošním roce pravděpodobně obsadí opět místo první.



1. Ing. Iveta & Ing. Jiří Žižkovi Praha, Tábor, Brno 48 000 b.

Super Satellite Distributor 2015

1. Margita & Václav Bečvářovi Ústí nad Labem 48 000 b.

Satellite Distributor 2015

1. EM Břetislav Ťujík Praha 44 400 b.

2. JM Jana Šišková Ústí nad Labem 26 400 b.

3. EM Libuše & Miroslav Endtovi Praha 23 800 b.

4. EM Martin Hach Tábor 20 800 b.

5. SM Hana & Libor Nygrýnovi Tábor 20 800 b.

Manager Champion 2015

1. GL Marcela Divišová & Petr Kuzma Praha 41 800 b.

2. GL Alena & Miroslav Mackovi Roudnice n. L. 24 100 b.

3. GL Jana Gáboríková & Jan Novák Ústí nad Labem 23 300 b.

4. GL Lenka & Luděk Černých Praha 21 400 b.

5. TL Roman Nevím & Lucie Marie Urbanová Ústí nad Labem 19 400 b.

Leader Champion 2015

1. Jana Gáboríková SD M. & V. Bečvářovi 91 prodejů

2. Jana Šišková SD M. & V. Bečvářovi 63 prodejů

3. Tomáš Tůmovec SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Praha 62 prodejů

4. Jan Novák SD M. & V. Bečvářovi 61 prodejů

5. – 6. Petr Kuzma SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Praha 59 prodejů

5. – 6. Alena & Miroslav Mackovi AD A. & V. Lypchakovi 59 prodejů

7. Roman Nevím SD M. & V. Bečvářovi 52 prodejů

8. Pavel Gottlieb SD M. & V. Bečvářovi 50 prodejů

9. Lenka & Luděk Černých SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Praha 47 prodejů

10. Miroslav Petr RGD Z. Říčař & J. Říčař 39 prodejů

Sales Champion 2015

ROČNÍ HODNOCENÍ 2015
průběžné výsledky za období

říjen 2014 – září 2015

bez hranic...
PŘÍLEŽITOST2015

Speciální motivace pro českou Rainbow organizaci

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

SALES CHAMPION 2015SALES CHAMPION 2014SALES CHAMPION 2011 SALES CHAMPION 2013SALES CHAMPION 2012

Roman Nevím
SD M. & V. Bečvářovi

116 prodejů

Jana Gáboríková
SD M. & V. Bečvářovi

89 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

?
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TOP Sales

TOP Leader

březen 2015 duben 2015 červen 2015 srpen 2015květen 2015 červenec 2015 září 2015

březen 2015 Jana Gáboríková (5/09, 11/11, 10/12, 2/13, 6/13, 12/13, 5/14, 10/14, 12/14, 2/15, 3/15) Ústí n. L. SD M. & V. Bečvářovi 14 prodejů

duben 2015 Jan Novák (2/14, 3/14, 4/15)
Jana Šišková (4/07, 4/15)

Ústí n. L.
Ústí n. L.

SD M. & V. Bečvářovi
SD M. & V. Bečvářovi 5 prodejů

květen 2015 Adéla Čzedronová (5/15)
Tomáš Tůmovec (5/11, 3/13, 5/15)

Praha
Praha

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi
SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi 7 prodejů

červen 2015 Jan Novák (2/14, 3/14, 4/15, 6/15) Ústí n. L. SD M. & V. Bečvářovi 15 prodejů
červenec 2015 Jan Novák (2/14, 3/14, 4/15, 6/15, 7/15) Ústí n. L. SD M. & V. Bečvářovi 7 prodejů

srpen 2015 Jana Gáboríková (5/09, 11/11, 10/12, 2/13, 6/13, 12/13, 5/14, 10/14, 12/14, 2/15, 3/15, 8/15) Ústí n. L. SD M. & V. Bečvářovi 8 prodejů
září 2015 Pavel Gottlieb (3/14, 9/15) Ústí n. L. SD M. & V. Bečvářovi 11 prodejů

březen 2015

GL Marcela Divišová & Petr Kuzma
(9-10/11, 12/11, 5/12, 1/13, 3/13, 3/14, 7-12/14, 1/15, 3-6/15)

Praha SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi

3 800 bodů
duben 2015 3 800 bodů
květen 2015 3 800 bodů
červen 2015 3 700 bodů

červenec 2015 GL Jana Gáboríková & Jan Novák (7/15) Ústí n. L. SD M. & V. Bečvářovi 2 000 bodů

srpen 2015 TL Roman Nevím & Lucie Marie Urbanová (8/15)
GL Jana Gáboríková & Jan Novák (7/15, 8/15)

Ústí n. L.
Ústí n. L.

SD M. & V. Bečvářovi
SD M. & V. Bečvářovi

2 000 bodů

září 2015 GL Marcela Divišová & Petr Kuzma
(9-10/11, 12/11, 5/12, 1/13, 3/13, 3/14, 7-12/14, 1/15, 3-6/15, 9/15)

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

březen
2015

duben
2015

květen
2015

červen
2015

červenec
2015 srpen 2015 září 2015

EM Břetislav Ťujík
(1-3/13, 5-6/13, 8-12/13, 1-12/14, 1-7/15)

Praha, SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi

EM Libuše & Miroslav Endtovi 
(12/06, 1-2/07, 7/08, 7/13, 8/15)
Praha, SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi

EM Břetislav Ťujík
(1-3/13, 5-6/13, 8-12/13, 1-12/14, 1-7/15, 

9/15)
Praha, SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi

4 000
 bodů

4 000
 bodů

4 000
 bodů

3 800
 bodů

3 800
bodů 2 000 bodů 3 700 bodů

duben 2015 květen 2015 červen 2015 srpen 2015 září 2015

AD Anna & Vasyl Lypchakovi (8/11, 12/11, 1-2/12, 9/12, 10-11/13, 1/14, 4/14, 4-6/15, 8-9/15)
Roudnice nad Labem, SD M. & V. Bečvářovi

4 000 bodů 4 000 bodů 4 000 bodů 4 000 bodů 4 000 bodů

TOP Manager

TOP Area Distributor

TOP Manager



Na zisku titulů se podíleli:
Pavel Bernard, Lenka a Luděk Černých,

Stanislav Desenský, Marcela Divišová, Petr Kučera, 
Petr Kuzma, Lukáš Strapina, Radka Šormová,

David Šuman, Daniela Trégrová, Břetislav Ťujík, 
Tomáš Tůmovec, Jiří Ťupa, Ivana a Martin Vydrovi

březen 2015 – září 2015
nejlepší manažer

EM Břetislav Ťujík
(na snímku s partnerkou Ditou Andrejovou)

Praha 
SSD Ing. Iveta & Ing. Jiří Žižkovi

25 000 bodů

TOP Manager
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duben 2015 – září 2015
nejlepší regionální distributor

TOP Area Distributor

Na zisku titulů se podíleli:
Tereza Černá, Jaroslava & Vladimír Chleborádovi, 
Vladimír Chleborád ml., Andrea Jeřelová,
Alena & Miroslav Mackovi, Ondřej Materna,
Vasyl Lypchak

AD

Anna & Vasyl
Lypchakovi
Roudnice nad Labem 
SD Margita & Václav Bečvářovi

20 000 bodů
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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.
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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, 1-9/15)

Jsem velice rád za to, že se s vámi mohu podělit 

o pár zajímavostí týkajících se Talent Scoutů. O tom, 

jak je přivést na Den otevřených dveří a hlavně jak 

je správně proškolit. Víme, že přivést člověka do 

kanceláře na Den otevřených dveří není nějak těžká 

věc. Většina obchodních zástupců, kteří si již přivedli 

nového spolupracovníka, se následně těší, jak je-

jich nováčci porostou v kariéře. Jenže po chvilce se  

pozastaví nad jednou otázkou „Jak je možné, že ne-

mám ve své skupině více Talent Scoutů, když je ten-

to obchod tak skvělý?“. V čem spočívá tajemství?

Věřte mi, není v tom žádné tajemství. Je to jen 

v tom, jak dělat správné věci v tu pravou dobu. 

Již od chvíle, co nabídnete spolupráci vašemu zá-

kazníkovi (budoucímu Talent Scoutovi), se k němu 

musíte chovat jako k členovi teamu nebo také vaší 

rodiny. Neustálá komunikace probudí v člověku vel-

kou důvěru a hlavně zalíbení. Toto jsou pouze za-

čátky, jelikož navázání bližší komunikace by nemělo 

být překážkou pro nikoho z nás. Následně je nutné, 

aby každý Talent Scout neměl již od vstupu do vaší 

kanceláře takový pocit pouze z vás, ale z každého 

člověka, kterého v celé kanceláři uvidí. Po Dni ote-

vřených dveří nastává první trénink (první školení). 

Jestli se chcete stát správným leaderem, tak vás 

automaticky napadne povzbudit svého Talent Scou-

ta v jeho prvním vstupu do Rainbow příležitosti. Sta-

čí zvednou telefon a říct „Ahoj/dobrý den, tak jak se 

těšíte na první školení?“. Když umíte pracovat chyt-

ře, můžete si přizpůsobit i své ukázky tomu, abyste 

ho mohli doprovodit ke kanceláři, dát si s ním kávu 

a pak jeli na svou ukázku. V naší kanceláři se sta-

rám o první trénink našich nových spolupracovníků, 

kteří se rozhodli vyzkoušet tuto skvělou příležitost. 

Proto je mou hlavní povinností pozitivně je uvést do 

našeho prostředí a ukázat jim, proč jsme tady. Jak 

pomáháme lidem v jejich příležitosti, ale také  jak 

můžeme pomoci jim. Na školení se seznámíme je-

den s druhým, s firmou a nechybí tam ani kousek 

dema, abychom jim znovu připomněli, že máme je-

den z nejlepších výrobků na světě. Důležité také je, 

aby každý nově příchozí Talent Scout věděl, že jsme 

úplně normální lidi jako všichni ostatní a tuto práci 

jsme si vybrali proto, že se nám líbí, že nám plní 

naše sny a že tuto příležitost mohou i oni nabízet 

dál. Po prvním dni školení jsou nejnovější členové 

našeho teamu naladěni na svou první práci v teré-

nu, tzv. CDW. Tuto část školení nebereme na leh-

kou váhu, protože to, co nováčkovi ukážeme během 

celého CDW, bude i on následně dělat. Proto tomu 

říkáme školení v terénu.

Vše je neustálý koloběh informací. Po skončení CDW 

se následně nováček zapojuje do systému tréninků 

naší kanceláře (PART-TIME / FULL-TIME). 

Jelikož mám na starosti zároveň tréninky PART- 

TIME, jsem s těmito novými lidmi neustále v kon-

taktu a ztrácím je pouze ve chvíli, kdy se rozhodnou 

přejít na FULL-TIME J.

Pokud chcete být úspěšnými leadery a managery, 

budujte své skupiny, jelikož v kancelářích se vám 

o nováčky vždy postarají a pomohou vám v tom. 

Proto nabízejte na každém demu příležitost, ať ne-

ustále rostete a máte spoustu nováčků na školení 

a následně na tréninku. 

Jsem v Rainbow obchodě od svých devíti let a za tu 

dobu jsem již viděl kolem sebe růst spoustu nováč-

ků, kteří se postupně měnili v profi obchodní zástup-

ce, následně v leadery, následně v managery. Takže 

jsem také viděl, jaké to je, když se někomu díky re-

cruitingu rozrůstá skupina a jaké z toho má výhody. 

A zároveň jsem viděl, jaké to je, když je obchodní zá-

stupce pouze samostatným prodejcem. Opravdu je 

v tom velký rozdíl. Když nabízíte Rainbow příležitost, 

tak nikdy nejste sám.

Zdravím celý Rainbow team České republiky!

Jaroslav „Slávek“ Bečvář
Marketing Director,  Ústí nad Labem

Přeji všem ten nejlepší rozvoj
svých Rainbow teamů a skupin!

Satellite Distributor
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tentokrát bych se s vámi rád podělil o několik my-

šlenek.

Kolikrát jsem slyšel od úspěšných lidí a od spor-

tovců slova: „pokud si nestanovíš svůj cíl, nemůžeš 

uspět“. Spousta malých hokejistů sní o tom, že bude 

hrát NHL. Spousta mladých lidí sní o tom, že budou 

mít úspěšný život. A pak se NĚCO stane. Do NHL 

se dostane jen pár jedinců a spousta lidí, kteří dřeli 

celý život, v důchodu živoří. Co se stalo? Kde nastal 

zvrat? 

Odpověď je jednoduchá. 

PŘESTALI  SNÍT!  ZVYKLI  SI NA PRŮMĚR A POTOM 

I NA PODPRŮMĚR. KAŽDODENNÍ STEREOTYP JIM  

UKRADL JEJICH  ŽIVOTY.

Pokud se zeptáte starších lidí, čeho litují ve svém 

životě, odpovědi jsou převážně stejné: „tenkrát jsem 

nevyužil svou příležitost“. Jak je možné, že lidé ne-

chytli svou příležitost za pačesy? Odpověď je opět 

jednoduchá. 

PŘESTALI SNÍT!  ZVYKLI SI NA PRŮMĚR A POTOM 

I PODPRŮMĚR. KAŽDODENNÍ STEREOTYP JIM UKRA-

DL JEJICH ŽIVOTY.

Pokud nechcete dopadnout stejně, začněte znovu 

snít a stanovte si nové cíle. Pokud nemáte cíl, za 

kterým jdete, nemůžete být úspěšní. Spousta lidí 

nechápe důležitost cílů. 

Dobře, pojďme si to ujasnit. Sedněte si a udělejte si 

pohodu. Uvědomte si, že nikdo jiný za vás žít váš 

život nebude. Začněte se mít rádi (třeba se pochval-

te za něco, co se vám nedávno povedlo). A pak se 

na sebe začněte dívat jako na člověka, který nemá 

žádný sen (cíl). Jako na někoho, kdo ví, že  tam, kde 

je, zůstane hodně dlouho. JAK SE CÍTÍTE? Asi ne moc 

dobře. Jak z tohoto nepříjemného stavu ven?

Spousta lidí udělá toto: ve snaze dostat se z tohoto 

nepříjemného stavu se začnou obhajovat - není to 

tak špatné, ostatní se mají hůř apod. Prostě si za-

čnou namlouvat, že se mají dobře. Tak dlouho si to 

říkají, až tomu začnou věřit.

Tato tvrzení udělají s námi tu nejhorší věc - vypnou 

náš mozek. Není lepší si svoji situaci uvědomit a ze-

ptat se sami sebe co s tím udělám? Tato otázka 

okamžitě uvede náš mozek do činnosti a ten začne 

hledat řešení. Co vlastně v životě chci? Co by mě 

opravdu bavilo? Kam bych se chtěl podívat? Čeho 

bych chtěl ještě dosáhnout? 

Chcete být úspěšní?   Musíte si stanovit svůj cíl!!!  

Najděte něco,  co vás dokáže zvednout ze židle. 

NĚCO, CO VÁS DOSTANE Z VAŠÍ ZÓNY KOMFORTU. 

Nemusí to být jen jedna věc. Klidně mějte 5, 10, 500, 

1000 cílů. Hlavní je, že tyto cíle ve vás vzbudí emo-

ce, které vás dostanou do činnosti.

Pokud jste se někdy přistihli, že ostatním říkáte, že 

se máte dobře, nebo že úspěšné lidí označujete za 

materialistické chamtivce - toto jsou známky, že 

maskujete fakt,  že vlastně nežijete, ale přežíváte. 

Že jste vlastně - POHŘBÍVAČ SNŮ. A na to POZOR! 

Nestaňte se POHŘBÍVAČEM SNŮ! 

Pokud se vám nedaří stanovit si své cíle, zkuste 

se znovu stát dítětem. Ano, děti mají spousta snů. 

Chtějí být zpěvačkou, pilotem, prezidentem, letuš-

kou, chtějí mít hezké kolo, nový chytrý telefon, počí-

tač apod. Proto vám radím, staňte  se znovu dětmi 

a začněte snít.

POKUD SE VZDÁTE SVÝCH SNŮ, PŘEDÁTE SVŮJ ŽI-

VOT DO RUKOU NĚKOHO JINÉHO!!!

A na závěr si uvědomte ještě toto - NEMUSÍTE MI-

LOVAT STAV, VE KTERÉM SE NACHÁZÍTE, NEMUSÍTE 

MILOVAT ANI TO, CO DĚLÁTE, ALE MUSÍTE MILOVAT 

CESTU, KTERÁ VÁS VEDE ZA VAŠIMI SNY.

Rainbow je výjimečná příležitost, která splnila sny 

už spousta lidem a ještě mnoha lidem  splní.

Buďte mezi nimi!

PS: Pokud vás tento článek zaujal a chcete mi 

k němu něco sdělit, popřípadě chcete pomoci se 

stanovením vašich cílů, napište mi email na adresu 

jiri.zizka@rainbow.cz.

Milí Rainbow přátelé,

„Největší nebezpečí pro většinu z nás není,

že naše cíle jsou příliš velké 

a my je nedosáhneme, 

ale že jsou příliš malé

a my je dosáhneme...“

(Michelangelo)

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, 1-9/15)

Super Satellite Distributor

S pozdravem
Jirka Žižka
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Diplomat Resort & Spa
Hollywood, Florida

21. – 24. května 2015
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BANGKOK
Bangkok, Thajsko duben 2016

12x 3 prodeje + 3 vyškolení TS s prvním prodejem

Počítají se první i druhé prodeje nových Rainbow e2. Area 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 kvalifikačním období. Za následující prodej po dovršení 
36 prodejů v kvalifikačním období bude OZ vyplacena provize v hodnotě volného Rainbow, která musí být použita k úhradě nákladů na zájezd.

Milujete výzvy?
PROGRAM ELITE

Při kvalifikaci 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.
NOVÁČKŮM SE POČET PRODEJŮ SNIŽUJE NA POČET ZBÝVAJÍCÍCH MĚSÍCŮ KVALIFIKACE x 3!!
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Šímová Jarmila, Černá Pavla, Veřtát Jan, Burian Luděk, Jedlička Šimon, Kapras David

Bilun Olga & Saša, Veřtát Jan ml., Špička Jiří, Králíčková Vladimíra

Ternová Tamara, Mladonický Jiří, Endtovi Libuše & Miroslav, Blažková Eugenie, Sikorová Diana

Huťa Antonín, Hanákovi Radka & Ivo, Bílek Tomáš

Dražil Zbyněk, Marek Jiří, Čupr Martin, Škopek Rostislav, Trégrová Daniela, Desenský Stanislav

 Kettnerovi Vlasta & Vladimír, Beránek Jaroslav

Machač Tomáš

Tůmovi Kamila & Tomáš, Savka Ivan, Šuman David

Vosýnkovi Miroslava & Petr, Vydrová Ivana, Boško David

Jungová Lucie

Šrámek Miloslav, Voňka Petr, Machovský Jiří

Linka Miroslav, Tartárek Milan

Strapina Lukáš, Furik Pavel

Bejblík František, Bernard Pavel, Lisová Vlasta & Homolková Štěpánka

Nedoma Milan, Vojtíšková Dana, Mikulejský Milan

Křížová Eva, Šícha Karel, Ondrák Ivo, Nygrýnovi Hana & Libor

Stejskal Tomáš

Kučera Petr

Gahurová Monika & Schwarzová Petra

Nehněvajsa Josef, Urbanová Lucie Marie, Hofman Karel

Šindelářová Marie

Rendlová Lenka, Král Petr, Vaňourný Stanislav, Koblicová Pavlína, Vosýnek Jan

Klementová Monika, Papež Pavel, Charvátová Romana, Lodlová Iveta, Šormová Radka

Chleborád Vladimír, Čzedronová Adéla

Petr Miroslav, Adam Jaroslav & Dudiová Miroslava, Chleborád Vladimír ml., Materna Ondřej, Kholová Alena, 
Houba Jan, Hádková Vlasta, Chalupský Karel, Rchichev Kvetoslava

Špeťkovi Dana & Miroslav

Pařízkovi Eva & František

Černých Lenka & Luděk

Kratochvílová Ludmila

Nevím Roman

Divišová M. & Kuzma P. (2. kvalifikace)

Mackovi A. & M. (2. kvalifikace)

prodejní kvalifikace splněna 3 TS s prvním prodejem

splněná prodejní kvalifikace:

Alena & Miroslav 
Mackovi

Marcela Divišová
& Petr Kuzma



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

12x 3 prodeje + 3 vyškolení TS s prvním prodejem

Počítají se první i druhé prodeje nových Rainbow e2. Area 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 kvalifikačním období. Za následující prodej po dovršení 
36 prodejů v kvalifikačním období bude OZ vyplacena provize v hodnotě volného Rainbow, která musí být použita k úhradě nákladů na zájezd.

Milujete výzvy?
12x 10 prodejůPROGRAM ELITE

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

3 TS s prvním prodejem
průběžné výsledky kvalifikace

k 30. září 2015

splněná prodejní kvalifikace:

Jan NovákMarcela Divišová
& Petr Kuzma

Jana ŠiškováTomáš Tůmovec

chybí 1 TS
s prvním prodejem

chybí 2 TS
s prvním prodejem

chybí 3 TS
s prvním prodejem

chybí 3 TS
s prvním prodejem

Pavel GottliebJana Gáboríková

5x Šindelářová M., 4x Gáboríková J., 3x Divišová M. & Kuzma P., 3x Mackovi A. & M., 3x Lodlová I., 2x Černých L. & L., 2x Čzedronová A.,  2x Tůmovec T., 1x Endtovi L. & M., 1x Gahurová M. & Schwarzová P., 
1x Kettnerovi V. & V., 1x Vosýnkovi M. & P., 1x Nygrýnovi H. & L., 1x Šišková J., 1x Špeťkovi D. & M., 1x Špička J., 1x Urbanová L. M., 1x Voňka P., 1x Král P.
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Alergie a astma
Alergickým onemocněním v nějaké podobě dnes trpí až každý třetí člověk 

v civilizovaném světě. Projevy alergie jsou různé, ale ve všech formách jde 

o nepřiměřenou reakci imunitního systému organismu na některé látky, 

obvykle bílkoviny, na které lidé bez alergie vůbec nijak nereagují. Alergie je vždy 

onemocněním celého organismu, neboť jejím základem je odchylka reaktivi-

ty imunitního systému. Ten se nepřiměřeně brání látkám z prostředí, které by 

jej za normálních okolností nijak nepoškodily. Tyto látky se nazývají alergeny. 

Alergen je rozpoznám buňkami imunitního systému a ty spustí reakci vedoucí 

k vyplavení celé řady buněčných působků. Ty ovlivní krevní cévy, nervy, hladké 

svaly a rozběhnou často až dramatickou reakci vedoucí ke svědění, otokům, 

zahlenění nebo dokonce dušnosti. Nejdramatičtější alergickou reakcí je reakce 

anafylaktická, při které dochází i k celkovému rozšíření cév, poklesu krevního 

tlaku, bezvědomí a někdy i smrti. Podle místa vstupu alergenu do organis-

mu tak vidíme např. alergický zánět oční spojivky, alergickou rýmu, alergii 

potravinovou s projevy v zažívacím traktu. Jednou ze specifických forem 

alergie je i průduškové astma. Astma se odehrává v průduškách, kde 

vzniká významně vyšší dráždivost, průdušky se při kontaktu s alerge-

nem stáhnou, otékají, produkují hlen. Výsledkem je pak snížení jejich 

průchodnosti. To nemocný pociťuje jako dušnost, může mít i kašel, tlak 

na hrudi. U nejzávažnějšího stavu může dojít i k ohrožení na životě du-

šením. Kromě alergické reakce se na vzniku a průběhu akutní astmatic-

ké reakce podílejí virové respirační infekce.

Výskyt alergie a astmatu dramaticky stoupl především ve druhé po-

lovině 20. století. Příčiny tohoto vzestupu byly mnohokrát studovány 

a dosud není zcela jednotný názor na to, proč vzestup nastal právě 

v této době. Určitým vodítkem je porovnání vzestupu výskytu alergie 

s některými dalšími skutečnostmi, které se objevily ve stejném období.

Jedním z významných faktorů, který je v této souvislosti uvažován, je 

snížení výskytu infekčních nemocí. Nástup antibiotik, zavedení očkování 

a tím snížení výskytu těžších infekčních onemocnění v civilizovaných 

zemích mohou být jedním z faktorů, který dává imunitnímu systému 

volný prostor k zaměření proti alergenům. Podobně jsou zvažovány 

vlivy lepší hygieny, zlepšení podmínek bydlení, čistá voda a ome-

zení kontaktu s hospodářskými zvířaty. Některé studie ukázaly, že 

u lidí žijících na farmách v přímém kontaktu s hospodářskými zví-

řaty, je alergií méně než u lidí z městského prostředí.

Ukazuje se tak, že civilizační změny, změny v kultuře bydlení a vý-

razné zlepšení zdravotní péče, které nastaly především v druhé 

polovině 20. století, velmi úzce korelují s vzestupem výskytu 

alergie. Lze tak do určité míry soudit, že různé formy alergie 

včetně průduškového astmatu jsou určitou daní za dramatické 

zlepšení zdravotního stavu populace v civilizovaných zemích, sní-

žení novorozenecké a kojenecké úmrtnosti, vymizení některých 

závažných nemocí a lepší prognózy řady infekcí, například záně-

tů plic. Nejde jistě jen o tyto faktory, určitý vliv má samozřejmě 

i celková změna životního prostředí a prostředí domácností se 

zvýšeným výskytem různých látek chemické povahy. Určitý 

vliv mají i změny ve stravovacích návycích, kde se uplatňuje 

i ovlivnění střevní mikroflóry a rozšíření některých alergizují-

cích látek mimo svá původní geografická území.
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Co umíme dělat s alergií a astmatem?
Péče o alergii a astma začíná vždy podrobnou 

a kvalitní diagnostikou, která má za úkol zjistit, 

které konkrétní alergeny se u konkrétního nemoc-

ného uplatňují. Tato diagnostika pak pomáhá se 

určitým alergenům vyhnout, případně zavést ně-

které léčebné postupy, které intenzitu alergie mo-

hou zmírnit (například tzv. imunoterapie alerge-

nem, při které se podává postupně zvyšující dávka 

alergenu, až si organismus na alergen „zvykne“ 

a vytvoří si na něj toleranci).

Hlavní součástí léčby je léčba protialergickými 

léky a léky, které dovedou potlačovat alergický 

zánět na sliznicích dýchacích cest, v průduškách 

nebo v jiných postižených oblastech. Preventivní 

protizánětlivé léky udělaly v posledních 20 letech 

velké pokroky. Lidé, kteří by dříve pro astma byli 

v životě velmi omezení, byli např. v invalidním 

důchodu nebo dokonce v ohrožení života, vedou 

dnes normální život, jsou schopni práce, studia, 

ale i tělesné zátěže a sportu.

Je ovšem třeba, aby nemocní svou alergii znali, 

uměli se příčinným alergenům vyhnout, respek-

tovali svou alergii při péči o své domácí i pracovní 

prostředí a dokázali dlouhodobé pravidelné podá-

vání preventivních léků zařadit do svého každo-

denního života.

Je možné vzniku alergie zabránit?
Postupy, které mají zabránit vzniku onemocnění 

označujeme jako prevenci. Jako primární prevenci 

označujeme postup, který by zcela zabránil vzniku 

onemocnění. To zatím u alergie a astmatu neumí-

me. Účinnější jsou postupy prevence sekundární, 

která má již vznikající onemocnění včas podchytit 

a zamezit jeho dalšímu rozvoji nebo jeho zhor-

šování. To se týká hlavně rodin, kde je již známý 

výskyt alergie a kde se snažíme pečlivě sledovat 

vývoj a zdravotní stav dětí, abychom včas zachytili 

případné první příznaky a mohli účinně zasáhnout. 

Do sekundární prevence patří i různá opatření 

v prostředí rizikového dítěte, které by nemělo 

být nadměrně vystaveno kontaktu se známými 

alergeny. Terciární prevence se snaží především 

zabránit dalšímu zhoršování nemoci a opakování 

stavů akutního zhoršení. V terciární prevenci jsou 

velmi účinné právě preventivní protizánětlivé léky.

V sekundární i terciární prevenci vedle léčebných 

postupů hrají významnou roli i preventivní opat-

ření v prostředí. Je třeba zabránit nepřiměřené 

expozici alergenů v prostředí.

Nejvýznamnějším prostředím pro pacienty s aler-

gií bývá prostředí bytu, pracoviště nebo školy, kde 

se mohou objevovat značné koncentrace alerge-

nů. Opakovaný či trvalý kontakt s alergeny může 

pak onemocnění stále udržovat aktivní nebo i vést 

k jeho zhoršování a riziku akutních stavů. Venkovní 

prostředí má význam spíše sezónní, kdy jde pře-

devším o expozici pylovým alergenům, případně 

vzdušným plísním.

Alergeny významné v domácím prostředí jsou 

alergeny s celoročním výskytem. Hlavním aler-

genem jsou roztoč domácího prachu (Dermato-

phagoides pteronyssinus) a alergen kočky domá-

cí. V posledních letech přibývá v domácnostech 

i alergie na některá další zvířátka, především na 

hlodavce. Rozložení alergenů podle významu se 

může v různých oblastech světa lišit. Vedle alergie 

na roztoče přibývá např. v USA alergie na šváby.

Velmi důležitým negativním faktorem je kouření. 

To se týká nejen kouření aktivního, ale i jakéhokoliv 

kontaktu s tabákovým kouřem.

Jak se lze alergenů v domácím prostředí zbavit?
Úplné odstranění alergenů je bohužel velmi ob-

tížné. Nicméně platí, že chceme-li astma a alergii 

úspěšně léčit, musíme se snažit i o snížení kon-

taktu nemocného s příčinnými alergeny. K péči 

o prostředí patří jak obecné principy, tak cílená 

opatření. Prospěšné je časté větrání, nekouře-

ní, udržování rel. vlhkosti v rozmezí 30 – 50 %. 

K cíleným opatřením pak řadíme konkrétní kroky 

směřující k odstranění alergenu. V tom je důležitá 

péče o lůžka, kde se nejvíce udržují roztoči. Lůžko-

viny by měly být převlékány nejméně jednou za 

týden, pokud jde o umělý materiál tolerující vy-

prání, pak je vhodné kromě převlékání lůžkoviny 

v určitých intervalech i vyprat. Matrace by neměla 

být plněna biologickým materiálem, pokud je již 

starší, je její čištění obtížné a je třeba ji vyměnit. 

Doporučuje se i časté vysávání matrace a její krytí 

polopropustným obalem, jehož póry neumožňují 

roztočům procházet. Dávno známým rizikovým 

faktorem jsou v lůžku i plyšové hračky. Ty je třeba 

dobře udržovat, pokud možno volit takové, které 

je možno vyprat.

Souhrn
Alergie a astma jsou faktory našeho současné-

ho života, se kterými se musíme smířit a které 

s námi budou i nadále. Tato daň za významné 

zlepšení celkového zdravotního stavu populace 

a razantní zlepšení našeho životního standardu 

v posledních 50 letech je z celkového pohledu 

vcelku přijatelnou cenou. Je velkým štěstím, že 

dnes máme dostatek účinných léčebných mož-

ností, které dokážou alergii a astma ovlivnit do té 

míry, že u většiny nemocných nebrání plně kvalit-

nímu životu a pracovnímu i společenskému uplat-

nění. Současná péče o alergii a astma je založena 

na velmi účinných lécích, které dokážou dostat 

nemoc pod plnou kontrolu. Bez účinné prevence 

a průběžného odstraňování alergenů a elimina-

ce kouření je nicméně i moderní léčba účinná jen 

částečně. Alergik by proto měl svou nemoc znát, 

vědět o preventivních opatřeních a průběžně je 

dodržovat.

Prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc.
ředitel České iniciativy pro astma o.p.s.

Alergie a astma - daň za zdraví v 21. století?

 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

Z každého předvedení Rainbow
přispíváme společnosti ČIPA
na boj proti astmatu a alerii.



Tento odznak získává od společnosti Rexair LLC každý OZ, který přivede
v kalendářním měsíci minimálně 3 nováčky, ti projdou školením a 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 STAR10 prodejů 15 prodejů 20 prodejů

25 a více prodejů
za měsíc za měsíc za měsíc

za měsíc

5 14 34 54 74první
osobní prodej každý kámen

na odznaku symbolizuje
100 osobních prodejů v kariéře

100+ 

pocet osobních prodejuˇ
o

zlatá lampa
při splnění podmínky

za měsíc Full–Time

za měsíc Part–Time

48 demo

24 demo

kožený demo kufr

při prvním 
dosažení
5 prodejů 
v kalendářním 
měsíci

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.

program volného rainbow®

provizi ve výši 60.000 Kč bez DPH

za každý prodej PŘÍMÉHO spolupracovníka získává obchodní zástupce „písmeno“  VOLNÉHO RAINBOW

VOLNÉ RAINBOW je maximálním bonusem, který může obchodní zástupce získat.

získaná písmena je třeba potvrdit 3 vlastními prodeji v každém měsíci
po dosažení 10 písmen obdrží obchodní zástupce za první prodej v následujícím měsíci

příklad prodejů přímých spolupracovníků:

uvedené podmínky platí od 1. 7. 2015

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 + čtyři písmena do dalšího měsíce

3 prodeje

príležitostˇ
bez hranic...

master manager 

general manager

executive manager

senior manager

junior manager
18.000 Kč

18.000 Kč

18.000 Kč

18.000 Kč

18.000 Kč

základní provize:

podmínky:

výhody:

základní provize:

podmínky:

výhody:

základní provize:

podmínky:

výhody:

základní provize:

podmínky:

výhody:

základní provize:

podmínky:

výhody:

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) 

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

master satellite

super satellite

satellite distributor

area distributor

candidate distributor

doporučení distributora
vlastní kancelář vzdálená minimálně
50 km od jiné kanceláře
10 prodejů ve třech po sobě jdoucích 
kalendářních měsících + 3 vyškolení TS*
(3x 10 + 3 TS)

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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*TS =

team leader

11.000 Kč

musí být
FULL-TIME

13.000 Kč

18.000 Kč

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) 

1 TS* provize 13.000 Kč, 3 TS* provize 15.000 Kč

1 TS* provize 15.000 Kč, 3 TS* provize 18.000 Kč

nemusí potvrzovat desetinky VRB
+ volné Rainbow za 20 prodejů skupiny v měsíci = 60.000 Kč navíc

group leader18.000 Kčzákladní provize:

podmínky:

výhody:

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

10 prodejů ve skupině ve třech po sobě jdoucích měsících (3x 10)

nemusí potvrzovat desetinky VRB
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FULL-TIME

10.000 Kčzákladní provize:
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AQUAPALACE A BANGKOK!! Jak to spolu souvisí? 

Úžasná hra o zájezd na Světový mítink do Bangko-

ku se v červnu blížila do poloviny a to byla skvělá 

příležitost udělat pololetní mítink celý v thajském 

stylu. Thajské jídlo, thajské masérky, thajské vedro, 

lehké letní oblečení, výstřední ozdoby, skvělá párty, 

bláznivá taneční soutěž, host z Rexair, kolo štěstí až 

o 5 000 Kč. To všechno lemovalo svižný mítink, kde 

se o párty náladu staral skoro domácí Petr Rychlý. 

Rychle jsme předali ocenění i šek pro ČIPU, rychle 

jsme vyhodnotili soutěže, rychle jsme vyhlásili další 

o účast na Rainbow Campu a letní soutěž MEGA-

JACKPOT a šup zpátky na taneční parket do víru 

tance a zábavy. A těšíme se na další, protože mítink 

párty s Rainbow rodinou prostě milujeme.
-jv-

celostátní pololetní mítink
aquapalace

HOTEL««««PRAHA
pátek 19. června 2015



www.rainbowaktuality.cz 25



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.

březen :
červen:
srpen:

září:

v období od března do září 2015 sklenice získali:

Jana Gáboríková, Jana Šišková, Roman Nevím, Vasyl Lypchak, Pavel Gottlieb

Jan Novák, Jana Gáboríková

Vasyl Lypchak

Pavel Gottlieb

od 1. června 2013

RGD
motivace10+

duben 2015
24 DEMO - Part Time

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Praha: I. Savka & H. Javorčaková

48 DEMO - Full Time
SD M. & V. Bečvářovi: M. Šindelářová, L. M. Urbanová, Z. & M. Langmaierovi, I. Lodlová,
J. Gáboríková

TS s 1. prodejem
SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Praha: K. Jindřich, T. Machač, L. Vejpustková, P. Voňka

SD M. & V. Bečvářovi: M. Jakubcová, D. Jakubec, N. Langmaierová, T. Moravec, R. Mozarevský
P. Polkorábová, V. Troják

březen 2015
48 DEMO - Full Time

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Praha: T. Stejskal

SD M. & V. Bečvářovi: I. Lodlová, J. Gáboríková, J. Šišková, J. Novák, M. Šindelářová

TS s 1. prodejem
RGD Z. Říčař & J. Říčař: P. Havránek

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Praha: D. Boško, I. Savka & H. Javorčaková, P. Vilhanová, V. Černý,
I. Urbanec, N. & L. Holáskovi

SD M. & V. Bečvářovi: A. Holubová, J. Novák, V. Purchart

A. & V. Lypchakovi: T. Černá

100+ osobních prodejů v kariéře
Jana Gáboríková SD M. & V. Bečvářovi 600 prodejů

květen 2015
48 DEMO - Full Time

SD M. & V. Bečvářovi: L. M. Urbanová, M. Šindelářová, Z. & M. Langmaierovi, I. Lodlová, J. Novák

TS s 1. prodejem
SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Praha: P. Furik, L. Strapina

SD M. & V. Bečvářovi: D. Hanzlík, M. Klementová, J. Nehněvajsa, M. Smržová

100+ osobních prodejů v kariéře
Tomáš Tůmovec SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Praha 400 prodejů

září 2015
48 DEMO - Full Time

SD M. & V. Bečvářovi: I. Lodlová, J. Gáboríková, J. Novák, L. M. Urbanová

TS s 1. prodejem
RGD Z. Říčař & J. Říčař: J. Adam & M. Dudiová

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Praha: P. Bernard, K. Rchichev

SD M. & V. Bečvářovi: V. Hádková, J. Houba, A. Kholová

srpen 2015
48 DEMO - Full Time

SD M. & V. Bečvářovi: J. Gáboríková

TS s 1. prodejem
RGD Z. Říčař & J. Říčař: P. Koblicová

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Praha: R. Charvátová

SD M. & V. Bečvářovi: A. Humhalová, P. Papež, E. Šabartová

AD A. & V. Lypchakovi: V. Chleborád, V. Chleborád ml.

červen 2015
24 DEMO - Part Time

SD M. & V. Bečvářovi: M. Klementová

48 DEMO - Full Time
SD M. & V. Bečvářovi: M. Šindelářová, I. Lodlová

TS s 1. prodejem
SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Praha: I. Ondrák, K. Nosková

SD M. & V. Bečvářovi: L. Rendlová, E. Křížová

AD A. & V. Lypchakovi: A. Jeřelová

100+ osobních prodejů v kariéře
Petr Kuzma SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Praha 700 prodejů

červenec 2015
24 DEMO - Part Time

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Praha: V. Kettner

SD M. & V. Bečvářovi: M. Klementová

48 DEMO - Full Time
SD M. & V. Bečvářovi: L. M. Urbanová, I. Lodlová

TS s 1. prodejem
SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Praha: J. Buldrová

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Tábor: V. Lisová & Š. Homolková

SD M. & V. Bečvářovi: K. Hofman

100+ osobních prodejů v kariéře
Miroslav Petr RGD Z. Říčař & J. Říčař 400 prodejů

M. Gahurová & P. Schwarzová SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Praha 300 prodejů

výsledková listina

Obchodní zástupci 
Prodeje

Obchodní zástupci s 15+ prodeji 
v kterémkoli z měsíců získají los do 
slosování na všech třech úrovních.

2 US/CANADA  +  2 MEZINÁRODNÍ 
VÝHERCI NA KAŽDÉ ÚROVNI

úroveň 1:  1-6 prodejů
úroveň 2:   7-14 prodejů
úroveň 3:   15+ prodejů

Obchodní zástupci 
Recruiting

Obchodní zástupci s 3+ Recruity
v kterémkoli z měsíců získají los do 
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Od září 2015 do února 2016 budou účastníci soutěže Prezidentův seznam 
získávat losy za prodeje, demo a recruity a budou tak mít šanci vyhrát

na Světovém mítinku 2016 volná Rainbow. 
Čím více losů získáte, tím větší šanci na výhru máte! 

NEJLEPŠÍ 3 z obou trhů (US/Canada a Mezinárodní) a každé kategorie 
během kvali� kačního období soutěže vyhrávají volné Rainbow automaticky.
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Získejte
Speciální 
ocenění!

Staňte se nejlepšími na světě. Buďte na seznamu.
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Je mnoho způsobů, jak vyhrát v� né Rainb� ...

Všichni Celosvětoví prodejní 
šampióni od května 2015 do března 

2016, kteří se zúčastní Světového 
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SVĚTOVÝ
MÍTINK

BANGKOK, THAJSKO

Ti, kteří dosáhnou na vrchol 
Prezidentova seznamu, budou na 
Světovém mítinku Rainbow 2016 
v thajském Bangkoku oceněni na pódiu 
a užijí si speciální výhry a bonusová 
ocenění.
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19. – 23. srpna 2015

GOLF & WELLNESS RESORT

 DAROVANSKÝ DVŮR

18. český Pacesetter mítink

Před osmi lety, v srpnu 2007, proběhl první Pace-

setter mítink české Rainbow organizace. Od té doby 

se konal v mnoha luxusních hotelech na atraktivních 

místech, a to nejen v České republice. Letos v srpnu 

jsme se vrátili na místo, kde to vše začalo. Do resor-

tu Darovanský dvůr.

Po splněné kvalifikaci následovalo pozvání od RGD 

a Super Satelitních Distributorů a nám bylo velkou 

ctí se tohoto pětidenního mítinku účastnit.

Celý pobyt se odehrával ve velmi příjemné atmo-

sféře. Program, který byl pro nás nachystán, nám 

namixoval úžasný koktejl odpočinku, adrenalinové 

zábavy a výjimečného obchodního mítinku. Rádi 

bychom vám alespoň trochu přiblížili chutě tohoto 

koktejlu.

Svá těla i mysl jsme mohli zklidnit v jedinečných láz-

ních vybudovaných v antickém stylu. Nebo naopak je 

vybudit na maximální nasazení v mimořádně adre-

nalinové Laser game, která v každém z nás objevila 

skutečného bojovníka a týmového hráče. Okolní pří-

rodu resortu jsme vychutnávali z koňských hřbetů 

nebo dlouhou jízdou terénem v otevřených buginách. 

Na veškerou zábavu a relaxaci navazoval velmi uvol-

něný a přesto přínosný obchodní mítink.

Neplatili jsme žádnou útratu jen jsme podepisovali 

účtenky na mnohdy horentní sumy. A navíc nás kaž-

dý den na pokojích čekaly krásné dárky. 

Pacesetter je program, který se těžko popisuje. Je 

to program, který se zkrátka musí prožít. Říká se, 

že s jídlem roste chuť. V případě Pacesetteru se spí-

še jedná o jistý druh závislosti. A kde tuto závislost 

uspokojíme příště? No přeci v Barceló Brno Palace!

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

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

kvalifikační období: 1. 8. 2015 - 31. 1. 2016

Program Pacesetters

Potenciální kvalifikovaní účastníci k 30.9.2015

QuotaBusters tentokrát čeká: JÍZDA VE FERRARI NA OKRUHU

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.

Využijte příležitost a vyzkoušejte si na vlastní kůži Ferrari 458 Italia! Nejdříve si červeného ďábla projedete vy a pak 
si za volant sedne profesionální jezdec, který Vám ukáže, zač je toho loket. Držte si klobouky!

Hotel Barceló Brno Palace 4*Superior má skvělou polohu přímo v centru města Brna, které je centrem jihomo-
ravského kraje. Byl postaven v polovině 19. století podle návrhu architekta Franze Fröhlicha. Původní návrh počítal  
s vytvořením obytného domu s různými typy pokojů a důlmyslným systémem schodišť. Palácové průčelí kontrastuje 
s romantickým stylem interiéru, což ocení všichni návštěvníci.

Barceló Brno Palace
6. – 10. dubna 2016

www.pacesetters.cz

KAŽDÉ POVÝŠENÍ V KARIÉŘE VÁM
ZAJISTÍ AUTOMATICKOU ÚČAST!!

Distributoři Manažeři Leadeři
Anna & Vasyl Lypchakovi EM Břetislav Ťujík TL Roman Nevím & Lucie Marie Urbanová

Anna, Ing. Aleš & Vladislav Meldínovi JM Jana Šišková GL Jana Gáboríková & Jan Novák
GL Marcela Divišová & Petr Kuzma
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223.000 Kč
Slosování proběhlo na mítinku za účasti nejvyšších představitelů Rexair – Chairmana & CEO Paula Vidoviche a prezidenta společnosti Momira Popovice

ve středu 23. října 2015.

vyhodnocení letní motivační soutěže, která proběhla v období od 20. června do 31. srpna 2015

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

Tomáš Tůmovec
SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Praha

Vladimír Chleborád ml.
AD A. & V. Lypchakovi - Roudnice n. L.

30%

66.900 Kč

Gáboríková Jana
Kuzma Petr
Šindelářová Marie
Šišková Jana
Urbanová Lucie Marie

100%

89.200 Kč
40%

Novák Jan
Mackovi Alena & Miroslav
Tůmovec Tomáš

100%

10%

22.300 Kč

Charvátová Romana
Chleborád Vladimír st.
Hofman Karel
Humhalová Andrea
Jungová Lucie
Koblicová Pavlína
Král Petr
Křížová Eva
Lisová Vlasta & Homolková Štěpánka
Mikulejský Milan
Nehněvajsa Josef
Papež Pavel
Šabartová Eva
Šímová Jarmila
Šormová Radka
Šuman David
Ternová Tamara
Tůmovi Kamila & Tomáš
Vojtíšková Dana
Vosýnek Jan
Žižka Jiří ml.

Bejblík František
Čzedronová Adéla
Chalupský Karel
Chleborád Vladimír ml.
Endt Miroslav
Endtová Libuše
Gahurová Monika & Schwarzová Petra
Kettnerovi Vlasta & Vladimír
Nedoma Milan
Nygrýnovi Hana & Libor

100%

50%

20%

44.600 Kč

Gottlieb Pavel
Kratochvílová Ludmila
Kučera Petr
Nevím Roman
Pařízkovi Eva & František
Petr Miroslav
Rendlová Lenka
Šíchovi Jitka & Karel
Špeťkovi Dana & Miroslav

Černých Lenka & Luděk
Divišová Marcela
Klementová Monika
Lodlová Iveta
Vaňourný Stanislav
Vosýnkovi Miroslava & Petr

100%

50%

Iveta Lodlová
SD M. & V. Bečvářovi - Ústí n. L.

konečná částka
MEGAJACKPOTU

pro slosování:
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Letošní Rainbow Camp se po třech letech vrátil 
do malebného prostředí řeky Sázavy, kam do-
razilo více než šedesát Klíčových osob českého 
Rainbow.
Celodenní program začal již tradičně mítinkem 
pod širým nebem a při plnění teambuildingových 
úkolů se všichni pobavili, někteří i zapotili. Vyvr-
cholení pracovní části pak přišlo po obědě, kdy 
byla představena kampaň k 25. výročí Rainbow 
v České republice.
Následovala sportovní klání týmů. Skákání v pyt-
lích, nohejbal, opravdu zábavné rychlostní pře-
nášení a sestavování Rainbow jednotlivými členy 
týmů bez použití rukou. Ale největší úspěch sla-
vil fotbal v Bumper Balls. Vy, co jste na Campu 
nebyli, si nedokážete představit tuhle kombinaci 
adrenalinu, záchvatů smíchu a fyzického vyčerpá-
ní. Navíc, kdy se vám poštěstí srazit k zemi gene-
rálního ředitele? J
K večeru přišlo na řadu sele, které se celé odpo-
ledne vytrvale otáčelo nad ohněm. Delikatesa!  
Na závěr už jen vyhodnotit týmové výsledky, 
zapálit táborák..... a většině přítomných spadla 
brada. K ohni si přisedl Wabi Daněk a společně se 
svým parťákem Milošem Dvořáčkem dlouho do 
noci hráli staré i nové fláky ze svého repertoáru, 
které Wabi doplňoval vtipnými historkami.
Po snídani se všichni rozjeli do svých domovů a už 
teď se těší na příští rok. -jře-

29. – 30. července 2015

REKREAČNÍ AREÁL SÁZAVSKÝ OSTROV
Poznaňská 297, 285 06  Sázava

2015
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regionální šampióni Evolution

osobní úspěchy distributorů

Jana Gáboríková
SD M. & V. Bečvářovi
14 prodejů

Jan Novák
SD M. & V. Bečvářovi
14 prodejů

Marie Šindelářová
SD M. & V. Bečvářovi 
3 RC

Iveta Lodlová
SD M. & V. Bečvářovi 
59 demo

Iveta Lodlová
SD M. & V. Bečvářovi 
50 demo

Marie Šindelářová
SD M. & V. Bečvářovi 
71 demo

Lucie Marie Urbanová
SD M. & V. Bečvářovi 
65 demo

Lucie Marie Urbanová
SD M. & V. Bečvářovi 
54 demo

Marie Šindelářová
SD M. & V. Bečvářovi 
62 demo

Rumiana Karasteva
RGD Lidija Popovic
6 RC 

Krasimira Gospodinova
RGD Lidija Popovic
3 RC

Iveta Lodlová
SD M. & V. Bečvářovi 
5 RC

Pavlina Zaharieva
RGD Lidija Popovic 
5 RC

Martin Uzunov
RGD Lidija Popovic 
6 RC

Malgorzata Polanska
RGD Elzbieta Granowska 
7 RC

Jana Gáboríková
SD M. & V. Bečvářovi 
49 demo

Tomasz Horabik
RGD Elzbieta Granowska 
11 prodejů

Grzegorz Burdynski
RGD Elzbieta Granowska 
11 prodejů

bez nominace

bez nominace

bez nominace

R. Stoyanova & M. Gancheva
RGD L. Popovic & Z. Popovic 
1 772 demo

R. Stoyanova & M. Gancheva
RGD L. Popovic & Z. Popovic 
1 228 demo

R. Stoyanova & M. Gancheva
RGD L. Popovic & Z. Popovic 
1 353 demo

R. Stoyanova & M. Gancheva
RGD L. Popovic & Z. Popovic 
1 096 demo

R. Stoyanova & M. Gancheva
RGD L. Popovic & Z. Popovic 
1 203 demo

R. Stoyanova & M. Gancheva
RGD L. Popovic & Z. Popovic 
1 245 demo

R. Stoyanova & M. Gancheva
RGD L. Popovic & Z. Popovic 
860 demo

Recruiting Champs
rekrutinkoví šampióni

Demo Champs
demo šampióni

Marketing Champs
marketinkoví šampióni

Sales Champs
prodejní šampióni

březen 2015

duben 2015

květen 2015

červen 2015

červenec 2015

srpen 2015

září 2015

březen 2015

duben 2015

květen 2015

červen 2015

červenec 2015

srpen 2015

září 2015

březen 2015

duben 2015

květen 2015

červen 2015

červenec 2015

srpen 2015

září 2015

březen 2015

duben 2015

květen 2015

červen 2015

červenec 2015

srpen 2015

září 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

125. kvalifikace
březen 2015 – 100 prodejů

SSD Ing. Iveta & Ing. Jiří 
Žižkovi
Praha

SD Margita & Václav 
Bečvářovi

54. kvalifikace
březen 2015 – 101 prodejů

Ústí nad Labem

Vasyl Lypchak
Roudnice nad Labem
SD M. & V. Bečvářovi

Anna & Vasyl Lypchakovi
Roudnice nad Labem
SD M. & V. Bečvářovi

– 
–

11 prodejů

10 prodejů

březen 2015
srpen 2015

– 
–

3 RC

3 RC

duben 2015
červenec 2015

DISTRIBUTOR S 10 A VÍCE OSOBNÍMI PRODEJI V MĚSÍCI RECRUITING STAR DISTRIBUTOR

CELKEM 50 KVALIFIKACÍ RECRUITING STAR!

GH
PERSONAL
SALES

DISTRIBUTOR
IH



www.rainbowaktuality.cz 35

RGD Zdeněk Říčař & Jan Říčař
Centrální kancelář Praha

František Pařízek na sobotní snídani pro zákazníky staví pomocí Rexafoameru sněhuláka,
který se vejde do tak malé skleničky.

Celostátní pololetní mítink v Aquapalace Praha  
se opravdu povedl a všichni z Centrální kanceláře 
a jejího servisního střediska si ho moc užili.

Na tanečním parketu zářil i RGD Jan Říčař. Vedoucí servisu Míra Petr a telefonistka
Vlaďka Lewingerová: „památeční selfíčko“

RGD Zdeněk Říčař 
předává
Petru Královi 
iPad za splnění 
podmínek 
březnové 
motivace.

Jaroslav Adam a Miroslava Dudiová přebírají od
RGD Zdeňka Říčaře provize za své zářijové prodeje 
a také odznak za první prodej v RAINBOW kariéře! Servisní tým centrální kanceláře: (zleva)

 Antonín Huťa, Miroslav Petr a Miroslav Linka.

Nafukování balonků na Dni otevřených dveří v Centrální kanceláři.



www.rainbowaktuality.cz36

SSD Ing. Iveta & Ing. Jiří Žižkovi
Praha

Na zahradě pražské kanceláře 
proběhla v létě grilpárty.

Losovalo se zde volné Rainbow z červnové soutěže. Výherci se stali Marcela Divišová a Petr Kuzma.

Luděk Černý se soustředí na hod.

Nejhezčí fotku z bubble fotbalu na 
Rainbow Campu má Jitka Šíchová.

SSD Ing. Jiří Žižka a Ing. Iveta Žižková v akci 
na celostátním mítinku.

Z vítězství v bowlingu má radost Petr Vosýnek.

Výhru 10 000 Kč na kole štěstí za letní TOP
si odnesli manželé Kettnerovi.

Naši TOP přes léto.
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SSD Ing. Iveta & Ing. Jiří Žižkovi
Tábor, Brno

Jana Švarcová při práci v marketingu.

Příprava na trénink v Brně.

Manželé Nygrýnovi a Vlasta Lisová využili příležitost vyfotit se s nejvyššími představiteli Rexair
Chairmanem & CEO Paulem Vidovichem a prezidentem společnosti Momirem Popovicem.

Karel Chalupský odzvonil
prodej Rainbow a ukazuje

zavražděný vysavač.

Na mítinku v Praze v tombole vyhráli Fanda Bejblík a Miloslav Šrámek.

Odznak za 1. prodej v kariéře převzala od SSD Ing. Jiřího Žižky 
Vlasta Lisová.

Táborité při tréninku
 v kanceláři.

Nová brněnská kancelář. Najdete nás na adrese: Preslova 90a, 602 00 Brno.
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Zákazník Lídy Kratochvílové si během ukázky 
koupil hned tři Rainbow v hotovosti! Lído super 

kvalifikace i práce na demu!

Tyto hrůzné prášiče zákazníci vyměnili za zdravou domácnost. Dana Vojtíšková přebírá VELMI tučnou provizi 
za měsíc září. Gratulujeme a ať co nejdříve 

stejnou přebírá tvůj TalenScout!

Lída Kratochvílová přebírá maxi-
mální provizi - VOLNÉ RAINBOW! 

Velká gratulace.

Dana Vojtíšková přebírá odznak za 
14 prodejů v kariéře, Dano super! 

Další meta je 34.

Na letošním Pacesetteru jsme si užili 
spoustu adrenalinové zábavy!

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

Petra & Tomáš Bečvářovi
Mladá Boleslav

Tomáš s Petrou vyhráli na 
pololetním mítinku na kole štěstí 

každý 2 000 Kč.

Tomášové Bečvář a Stejskal
na Světovém mítinku na Floridě. Rocková hvězda... Publikum šílí J.

Dovolená s rodinkou na Rhodosu J.

Na Rainbow Campu na Sázavě
s Wabi Daňkem a Milošem Dvořáčkem.

Roman Kosina s partnerkou Gábinou
na dovolené v Chorvatsku.

Tomáš Bečvář přebírá na pódiu odznak
za 900 osobních prodejů v kariéře.
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SD Miloslav Ťupa
Plzeň Team

Delegace z USA v plzeňské kanceláři manželů Vaněčkových.

... a zákazníci si je odnáší jako bonusy za doporučení.

Na párty pro zákazníky vždy předvádíme všechna přídavná zařízení...

Výherci tomboly na prvním mítinku nové plzeňské kanceláře: Miroslav Sladký, Martina Suchá, Jirka Vaněček a Jakub Bárta.

Zástupci PLZEŇ TEAMu společně s Chairmanem & CEO Paulem Vidovichem
a prezidentem společnosti Rexair LLC Momirem Popovicem.

Martina & Josef 
Suchých

Miroslav
Sladký

Jana & Jiří
Vaněčkovi

Nová kancelář v Plzni. Najdete nás na adrese:
Na Dlouhých 1301/46, 312 00, Plzeň - Doubravka.

Milan Nedoma a jeho vítězný klobouk
za šest prodejů v srpnu.

V Nevřeni je na párty pro zákazníky vše připraveno.

Pak ještě pravá nevřeňská grilovačka,
aby si všichni užili.



www.rainbowaktuality.cz40

SD Margita & Václav Bečvářovi
Ústí nad Labem

Letní mítink – 1. Beach párty Rainbow Ústí
s tréninkem beach volejbalu J.

Zápis nováčků po Dni otevřených dveří
na jejich první školení J.

Výherci Recruiting Stars za srpen v Karlových Varech na skvělé večeři
v restauraci Karel IV. na Becherplatz.

Výherci Recruiting Stars za srpen 2015 odjeli s SD Bečvářovými na 
víkend do Grand hotelu Pupp v Karlových Varech: TL Roman Nevím  

a Lucie Marie Urbanová, Marie Šindelářová, JM Jana Šišková s partne-
rem, Iveta Lodlová s manželem.

Skupina Rainbow Ústí SD Bečvářových na mítinku Klíčových osob
s Chairmanem & CEO Paulem Vidovichem a prezidentem Rexair Momirem Popovicem.

Marketing Director Slávek Bečvář předává 
Pavlovi Gottliebovi plaketu Top Sales za září 
2015 a poukázku v naší soutěži na „maso“ 

v hodnotě 9 000 Kč. 

SD Václav Bečvář předává odznaky  
Recruiting Stars za září: Marie Šindelářová, 

Iveta Lodlová, JM Jana Šišková
a duo Vlasta a Vlasta Hádkovy.

Topáci za září s kvalifikací na VIP oběd s SD Bečvářo-
vými: duo Vlasta a Vlasta Hádkovy, Marie Šindelářová, 

Iveta Lodlová, GL Jana Gáboríková,  JM Jana Šišková.

SD Margita a Václav Bečvářovi zastupovali ústeckou 
organizaci na českém Pacesetters v srpnu 2015.

Výherci Top obědu za srpen 2015: Anna a Vasyl Lypchakovi, Marie Šindelářová, GL Jan Novák, 
GL Jana Gáboríková, Vladimír Chleborád ml. Gratulujeme!

Náš ISC Shawn Jones se na Dni otevřených dveří 
fotí s GL Janou Gáboríkovou
a její novu TS Alenou Kholovou
a Ivetě Lodlové předává odznak Evolution.
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Anna & Vasyl Lypchakovi
Roudnice nad Labem

Máme rádi své zákazníky – i v Roudnici 
máme svůj billboard J.

Výherci víkendových bonusů:
Alena & Miroslav Mackovi, Vladimír Chleborád ml.

a Jaroslava & Vladimír Chleborádovi

Super soboty začínají super snídaní J. 
Dobrou chuť.

Kolo štěstí – manželé Chleborádovi si 
vytočili svou týdenní výhru za dema, 

demo z dema a Talent Scouty. 

Blahopřání
ISC Shawna 
Johnese k zisku
50. titulu
Recruiting Star.

Krásné foto s našimi nejvyššími vůdci z Rexair.
Chairman & CEO Paul Vidovich (vpravo)

a Prezident společnosti Momir Popovic (vlevo).

Kluci připraveni vyrazit na dema! Super středeční trénink – navštívil nás Honza Vosýnek
z pražské kanceláře.

Anna & Vasyl
Lypchakovi

Roudnice nad Labem 
SD Margita & Václav Bečvářovi

50. kvalifikace
Recruiting Star

rok | měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2005 3 3 3 3 4

2006 3 4 3 3

2007 3 3 4 3 3

2008 3 3 3 3 3 3 5 6

2009 4 3 4

2010 3 3 3 3 3 3 3

2011 3 3 3

2012 3 3 3 3

2013 3 3 3

2014 3 3 3 3 3 3

2015 3 3

Odznak Recruiting Star
získává od společnosti

Rexair LLC každý, kdo přivede
v kalendářním měsíci minimálně 

tři nováčky, kteří projdou školením
a předvedou své první demo.

Blahopřejeme!

50
je rekordní číslo v počtu 

kvalifikací z celého 
Mezinárodního trhu

společnosti Rexair LLC

CELKEM 160 RECRUITŮ!
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Do rámce oslav 25. výročí vstupu Rainbow na čes-
ký trh přesně zapadá historicky první účast společ-
nosti na prestižním podzimním veletrhu nábytku, 
interiérů a designu FOR INTERIOR 2015 na výsta-
višti v pražských Letňanech. Nalézt stánek firmy 
bylo vcelku jednoduché, přes celou výstavní halu 
se nesly aromatické vůně z Rainbow a z osvěžova-
čů vzduchu RainMate. Náš stánek byl místem se-

tkání se spokojenými majiteli Rainbow, kterým pří-
stroj spolehlivě slouží i více než 20 let, s bývalými 
i současnými obchodními zástupci i novými zájemci 
o předvedení Rainbow ve své domácnosti. Všichni 
zde zažili milou atmosféru a nadšený přístup zá-
stupců firmy. Velkým oceněním pro nás byly i ná-
vštěvy ostatních vystavovatelů a jejich pochvalná 
vyjádření.

Majitelé Rainbow nám pomocí iPadu umístěného v našem stánku nechávali vzkazy, které nám udělali velkou radost. Vzhledem k omezeným prostorovým možnostem jsme 
náhodně některé vybrali, abychom se s vámi o ně mohli podělit.

 n Jsem s výrobkem velice spokojená a půjčuje si ho celá rodina i vzdálení příbuzní. 
Anna H.

 n Je to pracant – uklízíme doma, na chalupě i auta. Jiří V.
 n Za 20 let co ho máme jsem velmi spokojený zákazník. Denisa V.
 n Mám druhé Rainbow a první  manželku.  Neumím si život bez nich představit. 
Karel K.

 n Jsem majitelem rok a půl a s vysavačem Rainbow jsem velice spokojená. Jindra H.
 n Máme Rainbow 20 let. Vysáváme jednou za 14 dní, funguje stále bez problémů. 
Oto R.

 n Super výrobek, který nám slouží již 11 let bez závad. Jaroslava K.
 n Perfektní pomocník, opravdu nemá chybu. Věra V.
 n Rainbow jsme pořizovali do hotelu na podzim 1991. Uklízím s ním sám a je to 
neuvěřitelný držák. Vladimír P.

 n Rainbow jsme dostali. Jsme s ním spokojeni, hlavně kvůli zdravotnímu stavu 
partnerky, které pomáhá. Kromě úklidu ho používáme i jako čističku vzduchu. 
Daniel B.

 n Plní naše očekávání, při úklidu nepráší. Vladislav M.
 n S přístrojem i se servisem vaší společnosti jsem velice spokojena, ráda vás 
doporučuji dál. Gabriela S.

 n Mám Rainbow 1,5 roku a jsem velice spokojená. Velice pomáhá domácnosti jak 
ve zdraví, tak při úklidu po domácích zvířatech.. Využíváme ho hodně  na čistění 
peřin. Rainbow je součástí naší rodiny. Irena B.

 n Jsme maximálně spokojeni. Funguje bezvadně!!! Václav U.
 n Koupila jsem Rainbow na doporučení kamarádky. Jsem moc spokojená - nemá 
chybu!!! Ivana J.

 n Máme Rainbow 24 let.  Naprostá spokojenost a vyřešení  problému s prachem 
v domácnosti. Všem moc doporučuji! Antonín K.

 n Jsme velice spokojeni. Vyčistí matrace, postel, kočičí chlupy. Milena R.
 n Jsem velice spokojena a i když mám vysavač již půl roku, stále čistím a vysávám 
nečistoty. Irena P.

 n Jsem majitelem vysavače Rainbow už 23 let – dokonce máme už i druhý. Velice 
mi vyhovuje, že špína končí ve vodě. Nejvíce využíváme naklepávač. Jana P.

 n Velká spokojenost, hezká spolupráce s Rainbow J. Ivana K.
 n Je to úžasná věc, nedám na něj dopustit. Děkuji. Danka Č.
 n Vlastním Rainbow 12 let. Maximální spokojenost. Petra F.
 n S Rainbow jsem velice spokojená. Mám již druhý přístroj J. Radka D.
 n Jsem 22 let spokojeným majitelem. Karel Š.
 n Jsme nadšení. Klepač čistí koberce, jako by byly vyprané. Hned je znát i na 
vzduchu, že se uklízelo. – je čistý a svěží.  Je to vynikající. Miroslav Č.

 n Rainbow je super! J Lucie Š.
 n Rainbow mám cca 3 roky. Je úžasné, od té doby doma uklizím já. Štěpán T.
 n Jsem velmi spokojený. Mám dva psy a bez Rainbow si už uklízení neumím vůbec 
představit. Jaroslav S.

 n Úžasná obsluha, skvělé produkty... jen tak dál J. Jitka F.
 n Jsme dlouhodobí majitelé, s vysavačem nebyl nikdy žádný problém. Servis pro 
zákazníky funguje skvěle. Stoprocentně doporučujeme. Zdeňka S.

 n Rainbow mám 6 let. Mám astma a moc mi to pomáhá. Nedám na něj dopustit 
a nevím, jak jsme mohli být 30 let bez něj. Jiří S.

 n Máme třetí přístroj, bez poruch, jsme spokojení. Alena V.
 n Syn se léčil s imunitou a alergií a Rainbow nám pomohlo. Helena S.
 n Funguje nádherně. Máme Rainbow 8 let. Doporučujeme! Pavlína B.
 n Jsme majitelé Rainbow od roku 1991. Stále skvěle funguje a nemůžu si ho 
vynachválit! Tomáš M.

1. – 4. října 2015, PVA EXPO PRAHA

-jv-
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Mám jedno z prvních Rainbow, používám ho minimálně jednou týdně. Stále funguje bez jediné opravy. 
Dnešní nové typy jsou mnohem hezčí a vylepšené, ale na toho mého i když už je starý, nedám dopustit . 
Přeji všem s tímto vysavačem hodně hezkých chvil při úklidu.
      Jarka Č., Praha

Napsali jste nám... Rádi bychom se s vámi podělili o vzkazy 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!

Po doporučení kamaráda a po návštěvě dealerky, jsem se nechala přesvědčit a zakoupila vysavač Rainbow. Manžel byl silně proti, dodnes to nestrávil a stále mi připomíná, že jsem vyhodila spoustu peněz. To, že to je pro důchodce hodně peněz, mu musím dát zapravdu. Ale on neuklízí a nevysává, tak nevidí, co se tu nahromadí prachu. Hlavně když tu máme každý den odpoledne vnoučátka a také máme pejska. Co vylévám po vysávání bytu, je opravdu humus. To nikdy obyčejný vysavač nevysál. Musím přiznat, že jsem si chtěla po 25 letech koupit nový koberec, ale když jsem ten starý několikrát vysála Rainbow s elektrickým kartáčem, je jako nový. To, co v něm bylo zašlapané předchozí vysavač, který jsem měla vlastně ani ne rok nový, nedokázal odstranit. O matracích, co v nich bylo, ani nemluvím. Prostě, s Rainbowem nepotřebuji prachovku, vše vysaji přídavnými kartáči a hubicemi. Vše jde do vody a ještě mám provoněný byt. Celá příprava na vysávání a vyčištění po vysávání mi zabere cca 10 minut. Samotné vysávání trvá podle toho, co všechno chci vyčistit. Pochopitelně jsem si přečetla spoustu kladných, ale i hodně záporných recenzí. Je mi líto těch lidí, kteří kritizují, aniž by věděli, o čem je řeč. Vidí jen ty peníze, proto je tento výrobek pro hodně lidí nedostupný, což je škoda. Ale na druhou stranu tu máme třeba kuřáky, kteří prokouří 3000 Kč měsíčně, když kouří v rodině oba, tak i více a vůbec se nepozastaví nad tím, že ročně to může být třeba cena toho vysavače. Holt, někomu je přednější čistota, zdraví svých dětí, vnoučat a pod. a někdo má zase radši kouř pod nosem. Určitě to je král, mezi vysavači. Já osobně bych už jiný nechtěla a přála bych ho každému, kdo by o něj projevil zájem.
    Marta T.

Dobrý den,

při návštěvě Vašeho obchodního zástupce pana 

Vosýnka, který nám provedl odbornou prohlídku 

a vyčištění našeho starého Rainbow, jsme nemohli najít 

dokumentaci. Domnívali jsme se, že byl zakoupen před 

15 lety. Dnes manželka příslušné dokumenty našla. 

Koupili jsme ho v květnu 1995 – což je 20,5 roku bez 

jediné závady. Slušný výsledek! Přitom ho používáme 

2x týdně.

Díky Vám i panu Vosýnkovi.  
Skvělá práce. 

Jiří Š., Libochovice

Vaše názory či příběhy s Rainbow posílejte na e-mailovou adresu info@mojerainbow.cz nebo pište přímo na portál
S potěšením je otiskneme na stránkách některého z příštích vydání našeho časopisu. 

Při příležitosti 25. výročí Rainbow v České republice jsme pro vás přepracovali webové stránky

najdete zde

a mnohem více...

portál majitelů a přátel přístroje Rainbow...

.cz

Děkujeme panu Desenskému za výborný přístup 
k zákazníkovi a příkladnou prezentaci. 

S pozdravem

Kristina a Jan

S vaším zdravotním 
a čisticím systémem 
jsem velice spokojen. 
Pracuje velmi profe-
sionálně. Nic lepšího 
neznám, budu vás 
 doporučovat dále.

Rostislav P. 

Dobrý den, 

velmi děkuji paní Radce Šormové, 
která byla velice milá.

        Jana P.

 § rozhovory s osobnostmi
 § odborné články na téma astma a alergie
 § program „Rainbow POMÁHÁ“
 § přehled doplňků a přídavných zařízení
 § videoukázky
 § návody k obsluze
 § rady k čištění
 § často kladené otázky
 § vaše názory, pochvaly a připomínky
 § články publikované o Rainbow

.cz



březen 2015 – září 2015

Marie Šindelářová
březen – 3 RC
květen – 3 RC 
červen - 3 RC

červenec - 5 RC
srpen - 3 RC

září - 3 RC
(celkem 15 kvalifikací)

SD M. & V. Bečvářovi

Iveta Lodlová
březen – 3 RC
červen - 5 RC

červenec - 4 RC
srpen - 3 RC

září - 3 RC
(celkem 20 kvalifikací)

SD M. & V. Bečvářovi

Jana Šišková
září - 3 RC

(celkem 23 kvalifikací)
SD M. & V. Bečvářovi

Vlasta Hádková
září - 3 RC

(1. kvalifikace)
SD M. & V. Bečvářovi

Vladimír Kettner
srpen - 3 RC
(1. kvalifikace)

SSD Ing. Žižkovi - Praha

M. Divišová & P. Kuzma
březen - 3 RC

(celkem 6 kvalifikací)
SSD Ing. Žižkovi - Praha

David Jakubec
květen - 3 RC
(1. kvalifikace)

SD M. & V. Bečvářovi

Lucie Marie Urbanová
srpen - 3 RC

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

M. & Z. Langmaierovi
květen - 3 RC
(1. kvalifikace)

SD M. & V. Bečvářovi

Monika Klementová
červen - 3 RC
(1. kvalifikace)

SD M. & V. Bečvářovi

Top Sales

Recruiting Stars

Jan Novák
duben - 5 prodejů

červen - 15 prodejů
červenec – 7 prodejů

(celkem 5 vítězství v kategorii)
SD M. & V. Bečvářovi

Jana Gáboríková
březen - 14 prodejů

srpen - 8 prodejů
(celkem 12 vítězství v kategorii)

SD M. & V. Bečvářovi

Jana Šišková
duben - 5 prodejů

(celkem 2 vítězství v kategorii)
SD M. & V. Bečvářovi

Adéla Čzedronová
květen – 7 prodejů
(1. vítězství v kategorii)

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi

Tomáš Tůmovec
květen – 7 prodejů

(celkem 3 vítězství v kategorii)
SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi

Pavel Gottlieb
září - 11 prodejů

(celkem 2 vítězství v kategorii)
SD M. & V. Bečvářovi


