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„Při ukázce jsme pochopili,
že doma bez Rainbow

neuklidíme.“ 

„Rainbow je prostě pecka!“
Sandra Pogodová



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

VIDOVICH TIGER AWARD

Někteří se tohoto místa bojí. Někteří sem vstoupí pouze proto, aby se ukryli.
A někteří, z těch co vstoupí, žijí jen proto, aby přežili.

Vítejte v džungli!
Náročné. Neúprosné. Nemilosrdné.

Rozhodně to není místo pro plaché a nesmělé.
Přesto existují tací, kterým se zde daří. Milují výzvy a touží po soupeření.

Každou bitvou se stávají silnějšími, jejich smysly jsou ostřejší, jejich vize jsou jasnější, cíle jsou lépe definované.
Tam, kde ostatní stěží přežívají, jsou tygři ve svém živlu.

OSOBNÍ VÝZVA CHAIRMANA & CEO SPOLEČNOSTI REXAIR LLC K ZÍSKÁNÍ PRESTIŽNÍ CENY

Blahopřejeme
manželům Lypchakovým

a celé jejich kanceláři ke splnění kvóty
pro získání prestižní ceny

Chairmana & CEO společnosti Rexair
Paula Vidoviche!

říjen 2015
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V březnu 2016 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.

Výherci z ČR v minulých slosováních:
Marie Šindelářová 10.000 USD a L. & L. Černých volné Rainbow.

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, kdo předvedou 3+ demo kteroukoli 
březnovou 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
BŘEZEN 2016

aktuální skóre:

US/CANADA: 3 INTERNATIONAL: 2

hliníková LED svítilna

luxusní pero
z uhlíkových vlákenprémiová

podložka pod nápoj
s koženou vsádkou 

Udělejte kteroukoli březnovou sobotu 3 demo
a máte šanci vyhrát

AUTOMATICKY
VYHRÁVÁTE LIBOVOLNOU

Z TĚCHTO CEN
pokaždé, když v sobotu

v březnu uděláte

3 a více demo.

$ 10 000 USD
nebo jedno z pěti
volných Rainbow!

3 demo kteroukoli březnovou 
sobotu vám  otevírají  cestu
do třístupňového slosování!

Za každé březnové 
sobotní demo a za 

každý sobotní prodej 
získáváte los.

deštník
v kovovém
pouzdře

obsah

T Ř I  P R O D E J E

P o ř a d a t e l é  m a j í  v ý h r a d n í  p r á v o  v y s v ě t l i t  p r a v i d l a 
t é t o  m o t i v a c e  a  u r č i t  p r á v a  v š e c h  j e j í c h  ú č a s t n í k ů . 
R o z h o d n u t í  p o ř a d a t e l ů  j s o u  k o n e č n á .

Tu t o  p r e s t i ž n í  t r o f e j  z í s k á  k a ž d ý,  k d o  b ě h e m  j e d n o h o
d n e  u z a v ř e  3  p r o d e j e  n o v ý c h  R a i n b o w  e 2 .

R G D  Z d e n ě k  Ř í č a ř  &  J a n  Ř í č a ř  p ř e d s t a v u j í
P R E S T I Ž N Í  T R O F E J  p r o  č e s k o u  R a i n b o w  o r g a n i z a c i

„ . . .v y d ě l e j t e  s i  z a  j e d e n  d e n  t o l i k ,  c o  j i n í  z a  m ě s í c ! “

V  J E D E N  D E N

3in1
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vítejte na stránkách nových Aktualit. 

Když píši tyto řádky, jsem asi 7000km daleko od 

Prahy a dívám se na klec plnou vysavačů různých 

barev, značek a stáří. Je to podobný pohled, který 

zažívám už více než 20 let. Nebezpečné zařízení, 

které má čistit, udržovat a ochraňovat náš domov 

si nezaslouží jiný osud, než skončit v kleci, kontej-

neru nebo skládce čekajíc na svou likvidaci. 

Mnozí z nás by se o těchto skutečnostech nedo-

zvěděli, nebýt odvážných podnikatelů, kteří nám 

na začátku 90. let přivezli do České republiky první 

Rainbow. O dvacet pět let později za sebou máme 

více než 150 000 uzdravených domácností, ale 

co je důležitější – mnohem více těch, které ještě 

uzdravit potřebují. Těch, kteří viděli, jak jejich vysa-

vač škodí a přesto se rozhodli ho nadále používat, 

nebo těch, kteří stále žijí v zatuchlé nevědomosti 

a v dobré víře správné výchovy nabádají své 

děti k uklízení s nositelem mnoha nebezpečných 

nemocí. 

Naše poslání je ukázat rodinám, jak nebezpečně se 

chovají ve svých domácnostech a být dostatečně 

kvalifikovaní k tomu, abychom pomohli k roz-

hodnutí jednou provždy vyřešit zdravou péči 

o domácnost. 

Je to pořádný kus práce a abychom ho dokázali 

zvládnout, je potřeba rozšiřovat naše řady. Proto 

by naším hlavním zaměřením na následující období 

měl být recruiting, správný trénink a motivace 

nově příchozích Talent Scoutů. Je třeba ukázat, 

kolik práce nás čeká, jak je záslužná a zároveň 

výnosná. Mimo to přináší krásný pocit uspokojení 

z ozdravování domácností a samozřejmě spoustu 

dalších požitků. 

Jedním z těch největších je možnost procestovat 

celý svět prakticky zadarmo! Za pár týdnu nás 

čeká úžasný světový mítink v exotickém Bangkoku  

a už nyní probíhá soutěž o účast na dalším světo-

vém mítinku, který se bude konat v ....  Počkejme 

si ještě chvíli . Už nyní je však jasné, že ať to bude 

kdekoliv, tento happening bude super nabíjející, 

naučný, zábavný a s takovou atmosférou, kterou 

jinde nezažijete. 

To jsou ty úžasné věci, které tento obchod 

přináší. Nezáleží na tom, jestli Rainbow příležitost 

prodáváte v té nejchudší zemi světa nebo v té 

nejbohatší. Je jedno, jestli ekonomika roste či klesá. 

Je to jenom na nás, co si od tohoto úžasného 

obchodu necháme nabídnout a co mu za to jsme 

ochotni obětovat. Ať už je to pár hodin týdně nebo 

24 hodin denně, jsme na společné lodi se stejným 

cílem ozdravit co nejvíce domácností a nabídnout 

možnost se k nám přidat. Na ty, co na toto nebu-

dou zapomínat, čeká úžasný Rainbow život...

Vážení přátelé,

Váš
RGD Jan Říčař

slovo ředitele
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„Příběh Rainbow“
není jednoduchý

Paul T. VIDOVICH
Chairman & CEO

Tu a tam se mě někdo zeptá, proč nepro-

dáváme Rainbow v obchodních domech. Je 

zřejmé, že nerozumí našemu byznysu.

Co je přesně Rexair? Jsme výrobní spo-

lečností? Z určitého pohledu skutečně 

v Cadillacu v Michiganu vyrábíme produkty 

Rainbow. Profitujeme na tom a jsme velmi 

pyšní na naše výrobní zkušenosti. Avšak, 

pokud někdo něco neprodá, výroba je zby-

tečná. Takže ze strategického úhlu pohledu, 

náš byznys není o výrobě.

O čem tedy je? Rainbow obchod je o pří-

mém prodeji. Byl a je, dnes už více než 80 

let, jelikož slavíme osm úžasných desetiletí. 

Přímý prodej je zdrojem naší síly, našeho 

úspěchu a dlouhověkosti. Kdybychom při 

prodeji Rainbow spoléhali na ostatní (napří-

klad na prodejny), bylo by velmi nepravdě-

podobné, že bychom přežili.

„Příběh Rainbow“ je velmi silný a nepřeko-

natelný. Pokud je představen profesionál-

ním způsobem, zákazník jasně vidí výhody 

a přínosy Rainbow. Ale není to jednoduchý 

příběh. Může být úspěšně podán pouze 

„tváří v tvář“ trénovaným Rainbow profesi-

onálem. Netrénovaný prodavač v obchodě 

toto nezvládne. Pokud zákazníci neporozu-

mí přínosům Rainbow,  nikdy ho nebudou 

vlastnit.

Proto přímý prodej leží přímo u zákla-

dů Rainbow byznysu. Takže když se vás 

někdy někdo zeptá, kdy se bude dát koupit 

Rainbow v obchodě – můžete s jistotou 

odpovědět „nikdy“. To jednoduše není náš 

obchod.

Hodně štěstí a dobrý recruiting!

poselství Chairmana & CEO
společnosti Rexair LLC



6 www.rainbowaktuality.cz



7www.rainbowaktuality.cz

-jře-



www.rainbowaktuality.cz8

Můj příběh... JM Dana & Miroslav Špeťkovi

     dostal jsem po delší době příležitost napsat pár slov o našich začátcích, 
o kuse života prožitého s Rainbow. Náš příběh většina z vás dobře zná, přesto 
možná dočtete do konce i tyto řádky.

     První zpráva o Rainbow se k nám dostala už v roce 1992, kdy na naše dveře 
zazvonila sousedka se slovy, zda bychom se nechtěli podívat na skvělý vysa-
vač, který si právě koupila. Odpověď mé manželky Dany, která jí tehdy otevřela 
dveře, byla jasná –„Nechtěli“. Byli jsme tehdy mladá rodina se dvěma malými 
syny a měli jsme přeci úplně jiné starosti, než se na něco dívat. Dokonce si vzpo-
mínám, že jsem tehdy Danu pochválil za to, že nás zachránila před nějakým do-
těrným podomním prodejcem. O sousedce, která dala šedesát tisíc za vysavač 
jsme si mysleli své.

     Dana tehdy pracovala jako prodavačka a já jsem po-
měrně úspěšně rozjížděl podnikání ve stavebnictví. Kdo to 
zkusil, ví, co to znamená. V šest ráno z domu a pozdě ve-
čer návrat. Volných víkendů bylo pramálo. Ale firma rostla 
a záhy jsme si mohli dopřát i dovolenou v teplých krajích, 
nové auto - zkrátka životní úroveň šla nahoru. A tak 
jsem sháněl větší zakázky, přijímal nové zaměst-
nance. 

     V roce 1994 jsme zažili šok – moje sestra 
Lenka si koupila ten samý drahý vysavač jako 
sousedka a co víc, začala ho prodávat. Přidali 
jsme ji tedy na seznam k sousedce (magoři!). 
Pochopitelně, že se nám snažila ten zázrak 
ukázat – ale to si naběhla!!!  Vždy, když se 
o tom zmínila, odbyl jsem ji se slovy „jestli ty 
jsi blázen, ok, ale nás do toho netahej a jestli 
tě uvidím s těma bednama, nepustím tě do 
baráku!“ Tentokrát jsem bránil rodinu já – 
a velmi úspěšně. Zkusila to snad desetkrát 
za rok, ale neuspěla.

     V mém podnikání se začaly objevovat 
trhliny. Přestal jsem zvládat každodenní boj 
o práci, drtily mne praktiky, které používala 
konkurence. Začal jsem trpět nespavostí a de-
presemi. Samozřejmě, že si toho nemohla ne-
všimnout sestra Lenka. Změnila taktiku. „Hele, brá-
cho, jseš z tý práce na nervy, přijď se podívat k nám do 
firmy, jak to funguje…“. Ani jsem ji nenechal domluvit! 
Já, stavitel, a měl bych prodávat po domech vysavače?   
NIKDY,   NIKDY,   NIKDY!!!

     Uběhl další rok, položil jsem firmu, vyšel z toho 
jen tak tak s odřenýma ušima a nechal se zaměstnat. 
Bylo to z bláta do louže – nervy na prasknutí. Jasně, že 
Lenka za mými zády vandrovala do mojí Dany, a tak po 
dalším roce nastal zvrat. Nakonec se domluvily a jed-
noho krásného pondělí (…dneska by to šlo…) mne 
požádaly, abych je někam odvezl. Někam na Žižkov. 
Asi tak do Roháčovy ulice. Proč ne, co bych pro ně 
neudělal. Nebyl jsem ostražitý a tudíž nepřipravený. 
A že prej:  „Sedni si tady na recepci, dej si kafe a my si 
tady něco vyřídíme“. Tak jsem se usadil, rozhlédl …… 
a pak mi to došlo!!! Byl jsem v kanceláři Rainbow. Káva, 
ač sladká, dostala příchuť pelyňku. Krev se bouřila, vztek stoupal. 
A najednou se objevily Dana s Lenkou – ta dokonce něco držela v ruce 
(Rainbow D4G). Ani nevím, jak jsem dokázal udržet neandrtálce a s velkým se-
bezapřením jsem si nechal vysvětlit princip Rainbow. Vlastně jen separátor.

     Vykulil jsem oči a vypadly ze mne tři otázky – to mi chceš říct, že díky tomuh-
le to nepráší, jako náš vysavač?!? „Ano“, odpověděla Lenka. Ani to nesmrdí, jako 
náš vysavač?!? „Nesmrdí“. A sebere to i psí chlupy?!? „Jo, sebere“. 

     No, přátelé, byl jsem v háji. Podíval jsem se na Danu, ani jsem nečekal na 

její vyjádření a řekl jsem, že to CHCEME. Pak přišly ty prachy. Neměli jsme na 
to. „Tak k nám pojď na brigádu a vydělej si na něj“, povídá ségra. „To by šlo?!?“  
„No jasně!“  Bylo 6. ledna 1997, pondělí, 16:30. Jaká to náhoda - zrovna  
v 18 hodin začínalo školení!  A představte si, že já, zapřisáhlý odpůrce podomních 
prodejů a drahých vysavačů vůbec, jsem si tam společně s Danou sedl a začal si 
dělat poznámky. Hltali jsme slova našich „učitelů“ – Vládi, Vaška, Vlaďky, Rober-
ta a Honzy. V úterý zase, i ve středu a ve čtvrtek. A v pátek, bože můj, dali nám 
kufr a ty bedny a řekli, ať jdeme ke svým kamarádům a ukážeme jim to! První 
demo u sousedů - sami - prodej na splátky, sobota já s Lenkou - prodej u Dany 

šéfa - hotově, neděle - Dana s Lenkou u mýho dobrýho kámo-
še - prodej hotově. Pondělí dopoledne - neseme do kanceláře 

120.000,- a tři smlouvy, odpoledne podávám hodinovou vý-
pověď dohodou, Dana výpověď s dvouměsíční lhůtou. Zača-
li jsme s Danou prodávat každý sám na sebe, zanedlouho 
jsme však vytvořili tým - já prodejce, Dana zázemí.

     A tak začal náš život s Rainbow. Za měsíc jsme si 
koupili svoje první Rainbow a říkali si, kdyby 

to tak vydrželo alespoň jeden rok. A ejhle, 
před měsícem jsme oslavili devatenácti-
ny u firmy. Přišly první výhry v soutě-
žích (TV 42cm), první topácké cedulky 
a večeře, první návštěva kasina.  Zaží-
vali jsme to, o čem se nám dříve ani 
nezdálo. Přišlo první volné Rainbow, 
lepší auto, první výlet s partou kolegů 
za velkou louži, dovolené, které jsme 
nemuseli platit. Objevili jsme svět pří-
ležitosti. Začali jsme tuto příležitost 
nabízet svým známým, svým zákazní-
kům, prostě všem.

     Díky Rainbow jsme dokázali postavit 
dům a nevzít si žádnou půjčku (dnes 

vím, že to nebylo dobře, Jirko). Potom 
přišla Kariéra. Kdo ji pochopil, chytil se 
nové příležitosti a strmě stoupal výš 
a výš. Povýšení na GSD, za rok GSD*. 

Povýšení svých přímých spolupracovníků 
na pozici GSD a společně s nimi 3 x 35 pro-

daných Rainbow – a stali se z nás manažeři. Náš 
první nový Mercedes!!!  Uherák pro všechny!!!  Vše 
šlo tak, jak to mělo jít, svou přirozenou cestou, po-
dle nastavených pravidel.

     Bohužel jsme záhy zjistili, že tak jako ve staveb-
nictví, i tady se může objevit někdo, kdo vám váš 

úspěch nepřeje. Naši GSD během krátké doby přišli 
o své spolupracovníky a výkony lososové skupiny 
začaly pokulhávat. Polevili jsme i my sami – přeci 
jen, zvykli jsme si na příjmy ze skupiny – a to se 
ihned odrazilo na počtu lososových prodejů.

Dokázali jsme během těch devatenácti let prodat 
750 osobních prodejů a přes stovku s Talent Scou-
ty. Kdyby mi někdo tehdy řekl, že prodáme řadu 

Rainbow dlouhou takřka třičtvrtě kilometru, myslel 
bych si o něm své – asi něco jako o naší sousedce.

     Dokázali jsme spálit sebe sama a vím, že stejně jako báj-
ný Fénix, i my vstaneme ze svého vlastního popela, oklepeme si křídla a znova 
postavíme partu, která bude jednou z nejlepších v naší republice. Už jsme to 
dokázali. A DOKÁŽEME TO ZASE!!!

     A na závěr, NIKDY jsem doma neslyšel: „Zase jsi neprodal?!?“. Možná proto 
jsme tady pořád. 

Přejeme všem hodně úspěchů!

     Ahoj Rainbow kamarádi,

MirDa Špeťáci.
Ahoj
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říjen 2015 GL Alena & Miroslav Mackovi (2/15, 10/15) Roudnice nad Labem A. & V. Lypchakovi 4 000 bodů

listopad 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, 11/15)

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

prosinec 2015 GL Jana Gáboríková & Jan Novák (7/15, 8/15, 12/15) Ústí nad Labem SD M. & V. Bečvářovi 2 000 bodů

leden 2016 GL Jana Gáboríková & Jan Novák (7/15, 8/15, 12/15, 1/16) Ústí nad Labem SD M. & V. Bečvářovi 2 000 bodů

TOP Sales
říjen 2015

říjen 2015

říjen 2015

Alena & Miroslav Mackovi

Alena & Miroslav Mackovi

Břetislav Ťujík

Lenka & Luděk Černých

Marcela Divišová & Petr Kuzma

Břetislav Ťujík

Vladimír Chleborád ml.

Jana Gáboríková & Jan Novák

Břetislav Ťujík

Vladimír Chleborád ml.

Jana Gáboríková & Jan Novák

Jana Šišková

prosinec 2015

prosinec 2015

prosinec 2015

listopad 2015

listopad 2015

listopad 2015

leden 2016

leden 2016

leden 2016

říjen 2015 Alena & Miroslav Mackovi (4/13, 7/13, 10/13, 1/15, 10/15) Roudnice nad Labem A. & V. Lypchakovi 13 prodejů
listopad 2015 Lenka & Luděk Černých (2/09, 10/10, 11/15) Praha SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi 11 prodejů
prosinec 2015 Vladimír Chleborád ml. (12/15) Roudnice nad Labem A. & V. Lypchakovi 11 prodejů

leden 2016 Vladimír Chleborád ml. (12/15, 1/16) Roudnice nad Labem A. & V. Lypchakovi 8 prodejů

říjen 2015 EM Břetislav Ťujík (1-3/13, 5-6/13, 8-12/13, 1-12/14, 1-7/15, 9-10/15) Praha SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi 4 000 bodů
listopad 2015 EM Břetislav Ťujík (1-3/13, 5-6/13, 8-12/13, 1-12/14, 1-7/15, 9-11/15) Praha SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi 4 000 bodů
prosinec 2015 EM Břetislav Ťujík (1-3/13, 5-6/13, 8-12/13, 1-12/14, 1-7/15, 9-12/15) Praha SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi 3 700 bodů

leden 2016 JM Jana Šišková (7/07, 1/08, 6/09, 2/11, 9/11, 1/16) Ústí nad Labem SD M. & V. Bečvářovi 3 600 bodů

TOP Leader

TOP Manager
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Na zisku titulů se podíleli:
Tomáš Bolačka, Lenka & Luděk Černých

Marcela Divišová, Petr Kučera, Petr Kuzma,
Radka Šormová, David Šuman, Tomáš Tůmovec

říjen 2015 - leden 2016
nejlepší manažer

EM
Břetislav Ťujík

(na snímku s partnerkou Ditou Andrejovou)

Praha 
SSD Ing. Iveta & Ing. Jiří Žižkovi

13 400 bodů

TOP Manager
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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.

celkem už bylo na bonusech k provizím vyplaceno

433 000 Kč
(k 31.1.2016)
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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, 1-12/15, 1/16)

v tomto vydání Aktualit bych vám ráda napsa-

la pár slov o naší Rainbow příležitosti. V letošním 

roce slavíme hned několik výročí. To nejdůležitější 

a největší je 80. výročí působení společnosti Rexair 

LLC na trhu s přímým prodejem. V měsíci březnu 

vzdáváme hold bývalému prezidentu J. V. Sander-

sovi, a proto je vyhlášen další celosvětový Dream 

Month.  V březnu 1956 vyhlásil tehdejší prezident 

T. Russ Hill na počest desetiletého výročí Sandyho 

působení ve společnosti měsíc březen jako „Sander-

sův měsíc“, letos tedy slavíme 60 let této tradice. 

Obchodní zástupci, distributoři a celý svět Rainbow 

tak má možnost vzdát čest J. V. Sandersovi svým 

zvýšeným pracovním úsilím.

V České republice letos slavíme 25 let Rainbow. No 

není to skvělé? Možná je teď ten správný čas na 

zhodnocení svých osobních cílů v Rainbow příleži-

tosti a stanovit si cíle nové a větší. Co vy na to? J. 

V. Sanders ve své knize Příběh muže, který naplnil 

svou vizi říká: „Člověk by si nikdy neměl dělat malé 

plány - kvůli malým plánům mu pak chybí energie 

na roztočení motoru velkého úspěchu“. A jak roz-

točit motor velkého úspěchu? Stanovit si velký cíl, 

nebýt jen prodejcem a obchodním zástupcem Rain-

bow, ale vybudovat si svůj vlastní a velký tým. 

Naučme se pečovat o lidi kole sebe. Pravidelně pro 

ně pořádejme různá školení, která jim budou přiná-

šet úspěch, chvalme za maličkosti, posílejme dárky 

a květiny za výsledky. Tvrdou prací se dostaví neje-

nom finanční ocenění, ale i hrdost a uspokojení z vý-

sledků. Mějte na paměti, že při cestě za úspěchem 

nestačí jenom tvrdá práce, ale také schopnost učit 

se z vlastních chyb a neúspěchů. Pomáhejte svým 

nováčkům jak si stanovit krátkodobé a dlouhodobé 

cíle a jak jich mohou postupně dosáhnout. 

A znovu musím použít skvělá slova J. V. Sanderse: 

„Byznys nepotřebuje člověka, kterého brzy opustí 

soutěživost a který se dostane do vyjetých kolejí, 

ale člověka, který je zapálen pro věc a věří, že tím 

co dělá, se bude formovat budoucnost“. A tvořením 

svého vlastního týmu si každý vytváří velmi „zají-

mavou“ budoucnost: máme pasivní příjem, jsme 

obklopeni svými lidmi v týmu, soutěžíme, jezdíme 

na výlety v České republice, po Evropě, po celém 

světě, vyhráváme různé poukazy, výhry v podobě 

věcných cen pro sebe a celou rodinu. A jaké to je, 

když v tom nejste sami? Když například vyhraje-

te zájezd do Bangkoku a letíte tam se svými lidmi 

z týmu? Je to jiné, než když jedete sám! Můžete je 

tam pozvat na večeři, zajistit jim soukromý výlet 

lodí, udělat skvělou párty na pláži a neustále tak své 

lidi motivovat na další výlet, protože oni díky vaší 

starostlivosti a péči o ně, už nebudou chtít chybět 

na dalším zájezdu. 

Nyní připravuji pro náš Rainbow team skvělý pro-

dloužený víkend v Římě. Přestože už jsme zde se 

svými výherci byli dvakrát, sama cítím, že chci, 

aby to bylo lepší a lepší a lepší ... Trošku podobné 

programu Pacesetters, tzn. připravit jim na místě 

skvělou uvítací párty ve skvělé italské restauraci, 

připravit organizační program pro prohlídku města 

Řím, ale tak, aby viděli věci, které nejsou napsané 

v brožurách od cestovních kanceláří. Navštívit míst-

ní trhy, vidět, jak se vyrábějí italské domácí těstovi-

ny apod. Nejdřív musím začít u sebe a udělat první 

krok, aby všichni u nás v kanceláři viděli, že to s de-

stinací ŘÍM a jezdit tam každý rok, myslím vážně. 

Proto se musím naučit italsky. Najala jsem si sou-

kromého učitele italštiny (navíc je z Říma, takže se 

to hodí ) a to mě žene moc dopředu. Pro kolik lidí 

chci zájezd organizovat? Pro sebe? Ne, já tam chci 

mít svůj velký team Rainbow. A pak až tuto soutěž 

vyhlásíme příští rok znovu, tak všichni, co tam bu-

dou letos, si s sebou vezmou své nováčky, protože 

na své nováčky přenesou tento úžasný program 

a výlet. 

Abychom to všechno mohli dokázat, musíme mít 

každý týden pravidelně naplněný nejdůležitější den 

z celého týdne, Den otevřených dveří. Získat nováč-

ky do Rainbow příležitosti, pečovat o ně, starat se 

a pomáhat jim. 

Mám stále před očima náš první Pacesetters od 

společnosti Rexair v září 2006 v úžasném měs-

tě Las Vegas. Tenkrát jsme na tomto mítinku byli 

s Vendou úplně poprvé a Jirka s Ivetkou Žižkovi nám 

říkali: „Takhle to funguje, tohle si objednejte, pojďte 

sem s námi, jedeme tam, jdeme na večeři, jdeme 

nakupovat, jedem na výlet.“ ... Tak moc se o nás sta-

rali a bylo na nich jasně vidět, jak je těší, že tam už 

nejsou sami, a že mohou někomu předávat zkuše-

nosti, jak funguje Pacesetters. Po nějaké době jsme 

byli ve stejné situaci my, když se na český a další 

Pacesetters od společnosti Rexair dostali i klíčové 

osoby z našeho teamu a to samé jsme mohli předat 

my jim. Je to skvělý pocit. TAK POJĎME PŘEDÁVAT 

ZASE DÁL!  

Touto cestou bychom chtěli s Vendou poděkovat 

všem našim lidem. Věřte, že pro vás chceme jen to 

nejlepší  a také našemu synovi Slávkovi, který teď 

dělá skvělou práci v marketinku s novým progra-

mem na získávání doporučení a v celém call centru. 

Zdravím všechny Rainboušáky,

SD Margita Bečvářová

Good luck a good recruiting!

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

(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, 1-12/15, 1/16)

Super Satellite Distributor

léta letí, a my jsme se na těchto stránkách spolu 

sešli již mnohokrát. Dovolím si proto využít této 

příležitosti k malému, možná více osobnímu, zamy-

šlení…

Sedám k počítači, je brzo ráno, i sluníčko ještě spí. 

Před sebou mám na ploše uloženo spoustu fotek, 

které jsem pracně vybrala z tisíců ostatních. Díky je-

jich hledání se mi odkrylo mnoho vzpomínek a pro-

tože jsem každé z nich věnovala alespoň jednu my-

šlenku, trvalo mi to opravdu dlouho. Znovu a znovu 

jsem si prožívala chvíle strávené s Rainbow přáteli. 

Tady i ve vzdálených místech na světě, o kterých 

se někomu jenom sní. Prohlížela jsem si tváře lidí, 

kteří prošli mým životem. Někteří se jen mihnuli, jiní 

zanechali svou nezapomenutelnou stopu. Nejhezčí 

pocit byl, když jsem viděla ty, které vídám neustále, 

nejen na fotkách. Znovu a znovu pociťuji obrovskou 

vděčnost za příležitost, která do mého života přišla 

s Rainbow obchodem…

Cítím, že ukončením minulého roku, skončila i jedna 

z etap našeho života, a že je správný čas roztáh-

nout křídla a opět se vznést do oblak. Navíc tento 

rok bude oslavou mnoha výročí. Rainbow slaví 80 

let a  my všichni 25 let, kdy se Česká republika při-

dala k tomuto obchodu. Byla jsem u toho, když se 

Rainbow narodilo tady, i když dělalo první krůčky….

Tomu všemu ale předcházela obrovská víra a nad-

šení Zdeňka Říčaře a jeho kamaráda Jirky Dvořáka. 

Byla to jejich touha a odhodlání a  spousta energie. 

Byly to jejich sny a cíle, které postavily tento obchod 

na nohy. Oba otevřeli Rainbow příležitost pro nás 

ostatní. Přinesli inspiraci a ukázali cestu, že i tady 

u nás je možné žít jinak, mít svoje cíle, plnit si sny, 

třeba i pro ostatní úplně bláznivé….

Rainbow nám už dokázalo, že je možné dosáhnout 

všeho, čeho chceme….

 

„Minulost je místo, kde jsme se poučili z lekcí,

budoucnost je místo, kde ty lekce můžeme využít.

Nevzdáme se uprostřed!!!!”

Ano. Nastal čas pro mou nejoblíbenější oblast toho-

to obchodu. Čísla Total programu. A protože máme 

velké plány a vize a zároveň záznamy, lehce si mů-

žeme spočítat a převést do plánů naše další kroky. 

Je to jako byste měli rovnici o všech známých. A to 

je přece skvělé!!! Proto ty fotky. Proto to bilanco-

vání. Abychom překonali své rekordy, musíme začít 

právě tady. Nejúžasnější je, že i dnes po 25 letech, 

je Rainbow příležitost stejně otevřená a lákavá pro 

všechny jako tenkrát. S každou novou nabídkou spo-

lupráce se může odstartovat nový životní příběh. 

V každém člověku na Dni otevřených dveří může 

začít klíčit naděje na lepší život, na možnou změnu… 

A my máme ten dar být u toho. A co víc, každým 

demem získáváme příležitost nastartovat tento 

proces. My máme ve svých rukou možnost zasa-

dit semínko, aby vyklíčilo. Přichází jaro a s ním nová 

energie do života každého člověka. Věřím, že všichni 

chcete být u toho. Že všichni chceme stát opět na 

stupních vítězů. Možná starší, ale zato moudřejší 

a zkušenější. A proto víme, že musíme s sebou při-

vést mnoho nových lidí, zasít mnoho semínek na-

děje a touhy a využít každé příležitosti k předávání 

svých zkušeností a nadšení… Pojďme znovu zapálit 

v sobě ten oheň. Máme skvělé Rainbow, spokojené 

zákazníky, báječné přátele - svoji Rainbow rodinu. 

Není nic, co bychom nedokázali, když spojíme svoji 

energii a znovu se zaměříme na svoje cíle…

Prohlédněte si pár fotek. Možná, že ve vás něco roz-

žehnou, a nezapomeňte, že dnešní Rainbow kariéra 

je mnohem zajímavější než před pár lety….

„Jsou tři věci v životě, které bys neměl nikdy ztratit, 

naději, trpělivost a touhu…”

Všichni víme, že je velmi pohodlné žít stejně jako 

ostatní. A plnit si své sny a přání, chce obrovský kus 

odvahy. ALE STOJÍ TO ZA TO!!!!

Milí Rainbow přátelé,

Vaše

Iveta Žižková



RGD Zdeněk Říčař & Jan Říčař vyhlašují speciální motivační soutěž na měsíc březen 2016

Účast si zajistí:

Vyzkoušíte si adrenalinovou jízdu na tříúrovňové motokárové trati, kde nechybí ani klopená zatáčka o náklo-
nu 30°. Motokáry jsou na elektrický pohon, což umožňuje vysoké akcelerace a tím pádem i skvělou zábavu. 

„Kromě skvělého jídla se budete dokonale bavit!“

  nejlepší Leader
  nejlepší Manager
  nejlepší Distributor

CARAVAN METROPOL KARTING
MOTOKÁRY PRAHA, ZLIČÍN

  nováčci s prvním osobním prodejem v březnu
  každý s 7+ osobními prodeji v březnu

  všichni kvalifi kovaní Recruiting Stars za březen

Výherci získají společně se svými partnery pozvánku na večeři a motokárové klání společně s RGD.
Akce se bude konat v neděli 3. dubna 2016 od 17:30 hod.

Vítězové v kategorii mužů i žen si odnesou prémii 5.000 Kč.

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 březen.

Každý, kdo během měsíce března přivede minimálně 3 nováčky, 
ti absolvují školení a udělají první samostatné demo.

2016

RGDvečeře
březen

speciální

Podívejte se
na ukázkové video!
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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.

říjen:
listopad:
prosinec:

v období od října 2015 do ledna 2016 sklenice získali:

Alena & Miroslav Mackovi, Vladimír Chleborád ml., Ludmila Kratochvílová

Lenka & Luděk Černých, Tomáš Tůmovec

Vladimír Chleborád ml., Jana Gáboríková

od 1. června 2013

RGD
motivace10+

L. & L. Černých
SSD Ing. Žižkovi - Praha

Momir Popovic
prezident společnosti

Rexair LLC

listopad 2015 – ocenění za 7 a více osobních prodejů

ocenění za
   2 a více

   nové Recruity

ocenění za
   7 a více

   osobních
   prodejů

prosinec 2015

leden 2016

Tomáš Tůmovec
SSD Ing. Žižkovi - Praha

Radka Šormová
SSD Ing. Žižkovi - Praha

Iveta Lodlová
SD Bečvářovi - Ústí n. L.

Vladimír Chleborád ml.
Lypchakovi - Roudnice n. L.

A. & M. Mackovi
Lypchakovi - Roudnice n. L.

Ludmila Kratochvílová
Medlínovi - H. Králové

Dana Vojtíšková
Medlínovi - H. Králové

V. & V. Hádkovy
SD Bečvářovi - Ústí n. L.

Eva Tippnerová
SD Bečvářovi - Ústí n. L.

D. & M. Špeťkovi
SSD Ing. Žižkovi - Praha

Jana Gáboríková
SD Bečvářovi - Ústí n. L.

Pavel Gottlieb
SD Bečvářovi - Ústí n. L.

Vladimír Chleborád ml.
Lypchakovi - Roudnice n. L.

SPECIÁLNÍ OCENĚNÍ PREZIDENTA SPOLEČNOSTI REXAIR LLC

V RÁMCI KAMPANĚ
PREZIDENTŮV
SEZNAM
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prosinec 2015
24 DEMO - Part Time

SD M. & V. Bečvářovi: V. & V. Hádkovy

TS s 1. prodejem
A., Ing. A. & V. Medlínovi: B. Palátová, M. Fílová

říjen 2015
48 DEMO - Full Time

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

A. & V. Lypchakovi: V. Chleborád ml.

24 DEMO - Part Time
SD M. & V. Bečvářovi: V. & V. Hádkovy, A. Kholová

TS s 1. prodejem
SD M. & V. Bečvářovi: J. Fressl

A. & V. Lypchakovi: A. Petscherová

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Praha  J. Horáková

100+ osobních prodejů v kariéře
Jana Šišková SD M. & V. Bečvářovi 700 prodejů

Marcela Divišová SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Praha 600 prodejů

Tomáš Stejskal SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Praha 200 prodejů

listopad 2015
48 DEMO - Full Time

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

24 DEMO - Part Time
SD M. & V. Bečvářovi: V. & V. Hádkovy, A. Kholová

TS s 1. prodejem
SD M. & V. Bečvářovi: Č. Tichý, E. Tippnerová

A. & V. Lypchakovi: J. Kozelek, J. Kozelková, M. Soukupová

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

100+ osobních prodejů v kariéře
Roman Nevím SD M. & V. Bečvářovi 800 prodejů

Kamila & Tomáš Tůmovi SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Praha 700 prodejů

leden 2016
24 DEMO - Part Time

SD M. & V. Bečvářovi: V. & V. Hádkovy

100+ osobních prodejů v kariéře
Ludmila Kratochvílová A., Ing. A. & V. Medlínovi 300 prodejů

výsledková listina

regionální šampióni Evolution

Dariusz Grzegorczuk
RGD Elzbieta Granowska
13 prodejů

Sebastian Maliszewski
RGD Elzbieta Granowska
13 prodejů

Pavlina Zaharieva
RGD Lidija Popovic 
6 RC

Siana Georgieva
RGD Lidija Popovic 
14 prodejů

Jana Gáboríková
SD M. & V. Bečvářovi 
63 demo

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

Tania Iankova
RGD Lidija Popovic
51 demo

Krasimira Gospodinova
RGD Lidija Popovic
51 demo

Rumiana Georgieva
RGD Lidija Popovic
5 RC

Siana Georgieva
RGD Lidija Popovic 
4 RC

Tania Iankova
RGD Lidija Popovic
4 RC

Tania Iankova
RGD Lidija Popovic
11 prodejů

Jaroslav Bečvář
SD M. & V. Bečvářovi 
606 demo

R. Stoyanova & M. Gancheva
RGD L. Popovic & Z. Popovic 
1 129 demo

R. Stoyanova & M. Gancheva
RGD L. Popovic & Z. Popovic 
1 253 demo

R. Stoyanova & M. Gancheva
RGD L. Popovic & Z. Popovic 
1 008 demo

Recruiting Champs
rekrutinkoví šampióni

Demo Champs
demo šampióni

Marketing Champs
marketinkoví šampióni

Sales Champs
prodejní šampióni

říjen 2015

listopad 2015

prosinec 2015

leden 2016

říjen 2015

listopad 2015

prosinec 2015

leden 2016

říjen 2015

listopad 2015

prosinec 2015

leden 2016

říjen 2015

listopad 2015

prosinec 2015

leden 2016

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
Slovinsko

Česká
republika

Rakousko
Slovensko

Maďarsko

Srbsko

Makedonie

Řecko

Bulharsko

Rusko
Litva

Lotyšsko Rusko

Ukrajina

Estonsko

Polsko

Rumunsko
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T Ř I  P R O D E J E

P o ř a d a t e l é  m a j í  v ý h r a d n í  p r á v o  v y s v ě t l i t  p r a v i d l a 
t é t o  m o t i v a c e  a  u r č i t  p r á v a  v š e c h  j e j í c h  ú č a s t n í k ů . 
R o z h o d n u t í  p o ř a d a t e l ů  j s o u  k o n e č n á .

Tu t o  p r e s t i ž n í  t r o f e j  z í s k á  k a ž d ý,  k d o  b ě h e m  j e d n o h o
d n e  u z a v ř e  3  p r o d e j e  n o v ý c h  R a i n b o w  e 2 .

R G D  Z d e n ě k  Ř í č a ř  &  J a n  Ř í č a ř  p ř e d s t a v u j í
P R E S T I Ž N Í  T R O F E J  p r o  č e s k o u  R a i n b o w  o r g a n i z a c i

„ . . .v y d ě l e j t e  s i  z a  j e d e n  d e n  t o l i k ,  c o  j i n í  z a  m ě s í c ! “

V  J E D E N  D E N

3in1

ČESKÁ REPUBLIKA – KONEČNÉ VÝSLEDKY ROČNÍHO HODNOCENÍ 2015
říjen 2014 – prosinec 2015

Sales Champion 2015

TOP Area Distributor 2015

TOP Leader 2015

Satellite Distributor 2015

TOP Manager 2015

Super Satellite Distributor 2015

Jana Gáboríková
SD M. & V. Bečvářovi, Ústí nad Labem, 117 prodejů

Anna & Vasyl Lypchakovi
Roudnice nad Labem, SD Bečvářovi, 20 000 bodů

GL Marcela Divišová & Petr Kuzma
SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi, Praha, 51 100 bodů

SD Margita & Václav Bečvářovi
Ústí nad Labem, 973 prodejů

EM Břetislav Ťujík
SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi, Praha, 56 100 bodů

SSD Ing. Iveta & Ing. Jiří Žižkovi
Praha, Tábor, Brno, 1 550 prodejů



2017

destinace pro
Rainbow Světový mítink 2017
bude oznámena na dubnovém
mítinku v Bangkoku...

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 2017 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.
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Monika Gahurová & Petra Schwarzová, Kamila & Tomáš Tůmovi, Petr Kučera, Vladimír Kettner, František Bejblík, Radka & Ivo 
Hanákovi, Jakub Bárta, Šimon Jedlička, Pavlína Koblicová, Miroslav Linka, Eva Tippnerová, Jaroslava & Vladimír Chleborádovi

Stanislav Vaňourný, Vlasta Lisová, Olga & Saša Bilun

Jitka Šíchová & David Šuman, Miloslav Šrámek, Dana Vojtíšková, Tomáš Bílek,
Alena & Miroslav Mackovi

Tomáš Tůmovec, Jan Vosýnek, Petr Vosýnek, Karel Chalupský, Miroslav Petr,
Vlasta & Vlasta Hádkovy, Lucie Marie Urbanová

Petr Kuzma, Michaela Krutská & Olga Koukalová, Martin Čupr, Jan Novák, Marie Šindelářová

Adéla Čzedronová, Radka Šormová, Ludmila Kratochvílová, Roman Nevím, Barbora Raková

Milan Nedoma, Iveta Lodlová, Jana Šišková

Milan Mikulejský

Dana & Miroslav Špeťkovi, Eva & František Pařízkovi

Marcela Divišová

Lenka & Luděk Černých, Jana Gáboríková, Vladimír Chleborád ml.

Pavel Gottlieb

prodejní kvalifikace splněna TS s 1. prodejem:
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2017

Milujete výzvy?

motivační soutěž na období od 1. ledna do 31. prosince 2016

12x 3 prodeje + 3 vyškolení TS s prvním prodejem

destinace pro
Rainbow Světový mítink 2017
bude oznámena na dubnovém
mítinku v Bangkoku...

za 12x 10 prodejů

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 2017 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.

Při kvalifikaci v programu ELITE (celkem 120 prodejů, 10 měsíčně v průměru)
Vás čeká nezapomenutelné!! Účast pro dvě osoby,

limuzínou z letiště, luxusní apartmá 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?

KVALIFIKUJTE SE JAKO ELITE!

1x Marcela Divišová, 1x Nikola Kothanová
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Doporučený postup péče o astma v ČR
(2012)Úmrtnost v letech 2000 – 2010 (Vondra V. et al, Alergie 1/2012)

Časopis pro laiky
Alergie, astma, bronchitida

Průduškové astma je jednou z nejčastějších chro-

nických nemocí současné doby. Objevuje se asi 

u 8% lidí, v dětském věku se jeho výskyt odha-

duje asi na 10-12% ze všech dětí. Hlavním problé-

mem při astmatu je tzv. průdušková hyperreakti-

vita, která způsobuje různě rychle nastupující stah 

hladkého svalu v průduškové stěně a tím zúžení 

dýchacích cest, zvýšení jejich odporu a pro ne-

mocného velmi nepříjemný pocit ztíženého dýchá-

ní až dušení. 

Dlouhá léta medicína dokázala při astmatu řešit 

toto zužování průdušek pouze léky, které uměly 

stažené průdušky znovu otevřít, nicméně ovlivnit 

jejich reaktivitu a zabránit tak dalším záchvatům 

dušnosti se nedařilo. Astma mnoho lidí významně 

ovlivňovalo, bránilo jim v plné pracovní schopnos-

ti, omezovalo jejich fyzické aktivity a v řadě přípa-

dů vedlo i k těžkým stavům dušení a smrti.

V poslední čtvrtině 20. století došlo k několika 

medicínským objevům, které ukázaly, že průduš-

kovou reaktivitu významně ovlivňuje alergický zá-

nět v dýchacích cestách. Léčebné postupy se tak 

soustředily na možnosti potlačení tohoto zánětu 

s cílem snížit stupeň průduškové reaktivity. Nej-

účinnějšími léky zánět skutečně potlačujícími se 

ukázaly být kortikosteroidní hormony. Začátkem 

devadesátých let 20. století byly kortikosteroidy 

do léčby astmatu zavedeny v inhalační podobě. 

Ukázalo se, že i zcela minimální dávky inhalačních 

kortikosteroidů dokážou výrazně potlačit alergic-

ký zánět v průduškách a účinně tlumit reaktivitu 

průdušek a to se zcela minimálním rizikem nežá-

doucích účinků.

V roce 1995 vydala Globální iniciativa pro astma 

(GINA) první celosvětově platné doporučené po-

stupy pro léčbu astmatu, které již zavedly pravi-

delné každodenní inhalace kortikosteroidů do zá-

kladních protokolů léčby astmatu. Léčba astmatu 

se tak z neustálého řešení akutních problémů 

a záchvatů změnila v léčbu preventivní, dlouho-

dobou. Nemocným ubylo potíží, zlepšila se kvalita 

spánku, zvýšila se tolerance fyzické aktivity, klesl 

výskyt akutních záchvatů a snížilo se významně 

i riziko těžkých stavů.

Záhy po publikaci Globální strategie byla českými 

alergology a pneumology ustavena Česká iniciativa 

pro astma, obecně prospěšná společnost (ČIPA). 

Již 26. 3. 1996, vydala ČIPA první moderní dopo-

ručený postup pro diagnostiku, prevenci a léčbu 

průduškového astmatu v České republice. Tento 

dokument vycházel z Globální strategie a poprvé 

zavedl do české medicíny skutečně moderní léčbu 

astmatu s důrazem na preventivní protizánětlivou 

léčbu. Hlavním úkolem ČIPA se stalo nové zna-

losti co nejrychleji rozšířit mezi lékaře i pacienty 

a změnit zažité postupy léčby tak, aby i čeští paci-

enti mohli mít užitek z nových poznatků. Zahájeny 

byly vzdělávací aktivity pro laickou veřejnost i pro 

lékaře. V letech 1999 – 2001 uspořádala ČIPA 67 

MODERNÍ PÉČE O ASTMA V ČR

20 let
Česká iniciativa pro astma, o.p.s.

20
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Prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc.
ředitel České iniciativy pro astma o.p.s.

 3 Rainbow zbaví domácnost velkého množství alergenů.

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

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

 3 Při vyprazdňování nádoby s vodou nejste vystaveni alergenům.

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 alergii.

víkendových kurzů pro praktické lékaře, kterých 

se zúčastnilo více než 3000 praktických lékařů 

pro děti i dospělé. Pořádají se i vzdělávací akce 

pro specialisty. Vydávána je řada brožur, k dispo-

zici jsou i videoprogramy. Vydáváme časopis pro 

pacienty – Alergie, astma, bronchitida. ČIPA vede 

i pylovou informační službu (PIS), která vydává po 

celou alergickou sezónu informace o koncentra-

cích pylů v ovzduší. Byly vydány několikrát nové, 

aktualizované verze doporučených postupů i další 

vzdělávací materiály. Jsou pořádány každoroční 

květnové aktivity k Světovému dnu astmatu, ko-

nají se akce zaměřené na vzdělávání odborných 

zdravotních sester. Velmi rychle se skutečně po-

dařilo pro naše nemocné zajistit systém moderní 

péče srovnatelný plně s jinými zeměmi západní 

Evropy. Díky tomu razantně poklesly počty hospi-

talizací pro astma, velmi významně ubylo těžkých 

stavů a velmi podstatně se snížila úmrtnost.

K 20. výročí založení ČIPA o.p.s. tak můžeme s ur-

čitým uspokojením bilancovat. I s přispěním ČIPA 

se podařilo pro naše nemocné s astmatem zajistit, 

aby mohli žít plnohodnotný život, aby své astma 

měli „pod kontrolou“. Je ovšem třeba neustále při-

pomínat, že podstata astmatu se nezměnila a že, 

pokud není systematicky preventivně léčeno po-

dle moderních doporučení, může se opět ukázat 

ve své plné síle. I s moderní léčbou je dále třeba 

dbát na preventivní opatření, nevystavovat se zby-

tečně alergenům, udržovat domácnosti v dobrém 

hygienickém stavu, omezovat expozici roztočům. 

A nekouřit. Jsme rádi, že i v těchto otázkách může 

ČIPA být pacientům nadále zdrojem informací 

a rádcem. K tomu jí pomáhá i podpora partnerů 

a sponzorů, jak z řad výrobců protiastmatických 

léků, tak některých jiných firem. Jedním z vý-

znamných sponzorů ČIPA o.p.s. je i firma Rainbow, 

která si vzala za své spojit aktivity na poli péče 

o hygienu prostředí s podporou boje proti astma-

tu a alergii v České republice. Z prostředků, které  

jsme od firmy Rainbow  získali, jsme podpořili ko-

nání kurzů pro učitele o astmatu a alergii, finan-

covali vzdělávací akce pro laiky při Světovém dnu 

astmatu, a pomohli organizovat i konferenci od-

borných sester. Část prostředků byla použita i na 

vydání vzdělávacích brožur pro pacienty. Firmě 

Rainbow za to patří naše poděkování.

Stan s měřením spirometrie a vzdělávacími matriály pro veřejnost při květnovém Světovém dnu astmatu na Náměstí Míru v Praze.



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
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na odznaku symbolizuje
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pocet osobních prodejuˇ
o

zlatá lampa
při splnění podmínky

za měsíc Full–Time
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48 demo

24 demo

kožený demo kufr

při prvním 
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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
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JEDNO VOLNÉ RAINBOW + čtyři písmena do dalšího měsíce
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Pražská křižovatka je víc než jen krásným prosto-
rem. Je místem nerozlučně spjatým s odkazem
Václava Havla, který z dávno odsvěceného kostela 
sv. Anny vytvořil mezinárodní kulturní a intelektuální 
centrum, architektonicky citlivě řešené s osobitým 
géniem loci. Proto jsme se ihned chopili nabídky 
uspořádat letošní Galavečer právě v tomto výjimeč-
ném prostoru.
21. leden si pro nás připravil mrazivé počasí, a tak 
příchozí nepohrdli horkým čajem či grogem, který 
se podával ve vytápěném stanu před vchodem.
V 17 hodin nastoupilo na pódium na 50 dětí 
z plzeňského pěveckého sboru Andílci – účastníků 
semifinále soutěže ČSMT. A byla to skvělá volba 
pro zahájení programu. Jejich úžasné vystoupení 

přesně pasovalo do prostoru kostela a děti odchá-
zely s potleskem ve stoje od všech přítomných.
Poté už pódium patřilo Petrovi Rychlému. Nejprve 
přivítal vzácné hosty, všechny distributory a jejich 
obchodní zástupce. A pak se k němu na pódiu 
připojili RGD Zdeněk Říčař a Jan Říčař, aby mohli 
předat všechny odznaky, plakety, poháry a ostat-
ní ocenění za rok 2015. Proběhlo vyhodnocení 
uplynulých soutěží a vyhlášení soutěží nových, 
zejména o „last minute“ účast na Světovém mítinku 
v Bangkoku.
Skvělou atmosféru podtrhla návštěva našeho dlou-
holetého zákazníka – Felixe Slováčka. Nejprve na 
pódiu krátce žertoval s Petrem Rychlým a následně 
nechal zaznít svůj soprán saxofon. Bylo až neuvě-

řitelné s jakou lehkostí a dokonalostí hrál. Dalšímu 
vystoupení nahrávala osmnáctimetrová výška ke 
krovu kostela, na kterém byla uchycená hedvábná 
šála. K tomu dvě vzdušné akrobatky a divákům se 
několikrát tajil dech.
Po skončení vyhodnocovací části následoval vý-
tečný raut a v horním patře kostela všechny bavil 
americký hudebník a zpěvák David Kangas.
Během hudební produkce byla vylosována tombola 
o přídavná zařízení a hlavní cenu, volné Rainbow, 
kterou si domů odvezl šťastný výherce Milan Nedo-
ma. Zábava pokračovala do půlnoci, kdy si všichni 
v dobré náladě popřáli dobrou noc a na viděnou na 
další celorepublikové akci.

rainbow

2015
galavečer

22. ledna 2016 od 17 hodin
Pražská kř ižovatka -  kostel  sv.  Anny

Anenské náměst í  2 ,  110 00 Praha 1
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Sandro, loni jste si domů pořídila náš přístroj. 
Hledala jste v té době něco na úklid a volba 
padla na Rainbow?
To bylo úplně jinak. V květnu mi zavolal kama-

rád Milan, léčitel, ke kterému chodím. Potře-

boval, abych si udělala čas. A jestli prý pustím 

paní domů, že mi ukáže bezvadnou věc. Já 

jsem řekla „Milánku, pro tebe cokoliv“. Vlastně 

jsem to dělala opravdu jenom jako laskavost 

pro kamaráda. Normálně si lidi domů nepouš-

tím. Tak dal Marcelce Divišové moje číslo.

Říkala Vám něco značka Rainbow předtím, než 
Marcela přišla?
Věděla jsem jenom, že se tady v devadesátých 

letech objevily nějaký drahý vysavače na vodu, 

ale to bylo všechno. Jenže po dvaceti minutách 

ukázky jsem věděla, že jsem jasná, že si to 

koupím. Jenom jsem se před Marcelou snažila 

dělat, že to tak není.

Po dvaceti minutách? Co Vás přesvědčilo?
To bylo ve chvíli, kdy mi Marcelka ukázala, jak 

vysavač práší a ucpává se a vysvětlila systém, 

jak funguje Rainbow. Tu součástku, která se 

točí nad vodou. Jak se to jmenuje?

Separátor.
To je ono. A pochopila jsem, že když je to 

takhle, tak není co řešit. Ještě jsem si to potvr-

zovala u kamarádky, která má Rainbow dlouho. 

Ona vždycky říká všechno na férovku, takže 

to jsou pro mě relevantní informace. Řekla 

mi „Mně se tenkrát všichni smáli, že jsem se 

Z herečky Sandry Pogodové neustále 

srší energie. Když mluví, když se hla-

sitě směje, i když jen mlčí. Z jejích rolí 

(např. z televizního sitcomu Helena) 

nabudete dojmu, že je to živel.  

To ale není nic proti osobnímu setkání. 

Sandra si prošla bouřlivým dospí-

váním, teď razí filozofii zdravého 

životního stylu, v poslední době hodně 

medituje a celkově se věnuje ezoteri-

ce a duchovnu. Z původně plánova-

ného půlhodinového rozhovoru byly 

hodiny tři a stále bylo o čem povídat...  

Sandra 
Pogodová

je prostě pecka!“

“Rainbow
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nechala napálit a utratila strašný prachy za 

nesmysl… Mám ho 10 let, nevyměnila bych ho 

absolutně za nic.“

Takže i na základě toho, že mi to potvrdila. 

Takže pro Vás byla ukázka zajímavá?
No rozhodně! Hlavně když mi Marcela ukazova-

la, že ten nejjemnější prach je z lidské kůže. To 

mi mimochodem vůbec dřív nesepnulo, že si 

ho děláme doma sami. Dřív jsem si myslela, že 

žijeme v prašným městě a že prach lítá dovnitř 

oknem. A pak jsem viděla, že to normální 

vysavač není schopný vysát, protože proletí 

zase zpátky do místnosti. To jsem vůbec 

netušila. A pak mi taky ukázala, že Rainbow to 

umí uklidit.

Fascinuje mě, že Rainbow dělá všechno. 

Uklidím s ním třikrát rychleji. Protože neustále 

nechodím pro jiný smeták, prachovku. Znáte 

to… kýbl, jeden saponát na tohle, jiný na tamto. 

Takže uklízení se urychlí a už jsem si vyzkouše-

la, že můžu uklízet daleko míň často, protože 

Rainbow uklidí precizněji než cokoli jiného, co 

jsem doteď měla nebo znala.

Baví mě, že kdykoli jsem před tím utřela prach, 

do večera už tam byl jemný popíleček. Ne stej-

ná vrstva, ale bylo to vidět. To se mi s Rainbow 

neděje. To zmizelo. 

Navíc, dobrý bonus je čistička vzduchu. Před 

rokem začali přímo nade mnou přistavovat 

patro. V podstatě jsem žila rok na stavbě a až
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díky Rainbow se to dalo zvládnout.

A je to dobrá čistička vzduchu, protože od té 

doby, co mám Rainbow, nechávám návštěvy 

kouřit vevnitř. Pak ho zapnu a během 15 minut 

mi to úplně vyčistí. I moje návštěvy mi potvr-

dily, že to vůbec není cítit. To je pro mě další 

praktický důkaz toho, jak ta mašinka funguje.

Mě teď už trápí jen mytí oken, protože to 

nedělá.

Nedělá?
No počkejte, s Rainbow jdou umývat okna? 

Tak to musím hned zjistit jak… Jo, prádlo by to 

ještě mohlo prát. Jestli byste byli tak hodní. 

Nic jiného, co by to mohlo umět, už mě fakt 

nenapadá.

Podle Vašeho nadšení nabývám dojmu, že 
uklízení milujete...
Tak to rozhodně ne (smích). Jsem beran a my 

jsme hodně puntičkáři, takže potřebuju mít 

pořádek. Ale teď s Rainbow tady v tom malým 

bytě uklidím a nemusím dva měsíce dělat 

nic. A to je super. Proč ztrácet čas uklízením? 

Uklízení je taková činnost, která by měla být 

hotová rychle, nemělo by vám to zabrat moc 

času a na to je Rainbow geniální.

Čím trávíte ten ušetřený čas?
Toho by se našlo. Hodně čtu a třeba tady 

místo televize mám teď meditační koutek. To 

jsou občas daleko lepší filmy, než to, co dávají 

v bedně. 

Jste herečka, to nekoukáte ani sama na sebe? 
Myslím kvůli zpětné vazbě...
Ne ne, vůbec. Dostala jsem se do fáze, a je to 

asi divný při mojí profesi, že mi přijde zvláštní 

to „zaznamenávání času“. Jsme energetické 

bytosti, teď a tady. Proto mám taky ráda 

divadlo. Ale když jsem se učila hrát na kameru, 

to jsem se občas dívat musela. Jsem hodně 

expresivní. Běžně se stávalo, že kameramani 

říkali „Ty jo, já ji nemůžu chytit. Ona mi zas 

vyběhla z kantny“. Mám hodně velký gesta. 

V divadle to nevadí, na kameru to ale nejde. 

V určitý moment už jsem viděla, jak to funguje 

a přestala jsem se dívat. A když mi opravdu 

o něco jde, tak se kouknu na internetu.

Navíc neřeším, jestli mám hlavní roli anebo 

„paní, nesu vám psaní“. Dostala jsem se do 

fáze, že mě na mé profesi baví to, že si vlastně 

hraju. To není práce. Já si hraju. Nechápu, jak 

někdo může říkat, že je to řehole. Vůbec nepo-

třebuju hrát ty velký, vážný role. Chci hrát už 

jenom komedie. Chci se bavit a chci vidět, že se 

rozsvítí sál, tam sedí pět set lidí, kteří mají za 

svoje peníze dobrou náladu s pusou rozjetou 

od ucha k uchu.

Před pár měsíci jste kupovala druhé Rainbow...
Rainbow je prostě pecka, tak jsem ho koupila 

mamince k Vánocům.

Bylo to pro maminku překvapení?
Rozplakala se. Protože jsem jí o tom půl roku 

naprosto nadšená vyprávěla. Nikdy ho nevidě-

la, jen z vyprávění. Ale tajně po něm toužila. 

Už jsem neměla pohromadě tolik peněz, takže 

na splátky. Což si myslím, že je geniální zále-

žitost. Když někdo nemá celou částku, tak se 

nemusí žinýrovat, protože splátky jsou kolem 

1000 Kč měsíčně. Prostě si to můžete pořídit, 

když chcete.

-jře-

Koh Chang
& Bangkok

výherci roční a únorové soutěže o účast na Světovém mítinku Rainbow 2016
Bangkok, Thajsko duben 2016

termín zájezdu 19. – 27. dubna 2016



Koh Chang
& Bangkok

výherci roční a únorové soutěže o účast na Světovém mítinku Rainbow 2016
Bangkok, Thajsko duben 2016

termín zájezdu 19. – 27. dubna 2016

Lenka & Luděk
Černých

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi
Praha

Jana
Gáboríková

SD M. & V. Bečvářovi
Ústí nad Labem

Iveta
Lodlová

SD M. & V. Bečvářovi
Ústí nad Labem

Pavel
Gottlieb

SD M. & V. Bečvářovi
Ústí nad Labem

Marcela Divišová
& Petr Kuzma

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi
Praha

Alena & Miroslav
Mackovi

A. & V. Lypchakovi
Roudnice nad Labem

Vladimír
Chleborád ml.
A. & V. Lypchakovi

Roudnice nad Labem



V březnu 2016 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.

Výherci z ČR v minulých slosováních:
Marie Šindelářová 10.000 USD a L. & L. Černých volné Rainbow.

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, kdo předvedou 3+ demo kteroukoli 
březnovou 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
BŘEZEN 2016

aktuální skóre:

US/CANADA: 3 INTERNATIONAL: 2

hliníková LED svítilna

luxusní pero
z uhlíkových vlákenprémiová

podložka pod nápoj
s koženou vsádkou 

Udělejte kteroukoli březnovou sobotu 3 demo
a máte šanci vyhrát

AUTOMATICKY
VYHRÁVÁTE LIBOVOLNOU

Z TĚCHTO CEN
pokaždé, když v sobotu

v březnu uděláte

3 a více demo.

$ 10 000 USD
nebo jedno z pěti
volných Rainbow!

3 demo kteroukoli březnovou 
sobotu vám  otevírají  cestu
do třístupňového slosování!

Za každé březnové 
sobotní demo a za 

každý sobotní prodej 
získáváte los.

deštník
v kovovém
pouzdře



1. Ing. Iveta & Ing. Jiří Žižkovi Praha, Tábor, Brno 4 000 b.

Super Satellite Distributor 2016

1. Margita & Václav Bečvářovi Ústí nad Labem 4 000 b.

Satellite Distributor 2016

1. JM Jana Šišková Ústí nad Labem 3 600 b.

2. – 3. EM Diana Sikorová Praha 2 000 b.

2. – 3. EM Libuše & Miroslav Endtovi Praha 2 000 b.

4. EM Břetislav Ťujík Praha 1 700 b.

5. JM Miroslava & Petr Vosýnkovi Praha 1 500 b.

TOP Manager 2016

1. GL Jana Gáboríková & Jan Novák Ústí nad Labem 2 000 b.

2. GL Vladimír Chleborád ml. Roudnice n. L. 1 800 b.

3. GL Marcela Divišová & Petr Kuzma Praha 1 700 b.

4. GL Lenka & Luděk Černých Praha 1 600 b.

5. – 6. TL Jitka Šíchová Praha 1 500 b.

5. – 6. TL Roman Nevím & Lucie Marie Urbanová Ústí nad Labem 1 500 b.

TOP Leader 2016

1. Vladimír Chleborád ml. AD A. & V. Lypchakovi 8 prodejů

2. – 4. Dana & Miroslav Špeťkovi SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Praha 7 prodejů

2. – 4. Pavel Gottlieb SD M. & V. Bečvářovi 7 prodejů

2. – 4. Jana Gáboríková SD M. & V. Bečvářovi 7 prodejů

5. Marcela Divišová SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Praha 6 prodejů

6. Lenka & Luděk Černých SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Praha 5 prodejů

7. Vlasta & Vlasta Hádkovy SD M. & V. Bečvářovi 4 prodeje

Sales Champion 2016

ROČNÍ HODNOCENÍ
2016

průběžné výsledky
k 31. lednu 2016

bez hranic...
PŘÍLEŽITOST2016

Speciální motivace pro českou Rainbow organizaci

na období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

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

Jana Gáboríková
SD M. & V. Bečvářovi

117 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 leden 2016 – prosinec 2016

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 leden 2016 – prosinec 2016.

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 2016



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

Kvalifikovaní účastníci: Anna & Ing. Aleš Medlínovi - kategorie Distributor
Anna & Vasyl Lypchakovi - kategorie Distributor
GL Vladimír Chleborád ml. – nově povýšený Group Leader

QuotaBusters tentokrát čeká: JÍZDA VE FERRARI NA OKRUHU

www.pacesetters.cz

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 důmyslným systémem schodišť. Palácové průčelí kontrastuje 
s romantickým stylem interiéru, což ocení všichni návštěvníci.

Barceló Brno Palace
6. – 10. dubna 2016

KAŽDÉ POVÝŠENÍ V KARIÉŘE VÁM
ZAJISTÍ AUTOMATICKOU ÚČAST!!
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RGD Zdeněk Říčař & Jan Říčař
Centrální kancelář Praha

Miroslav Petr (druhý zprava) si z Galavečera v Pražské křižovatce odnesl zlatý odznak za 300 osobních prodejů v kariéře.

Slova pana Ungera: „Při koupi Rainbow E2 jsem se 
radil s manželkou... U tohoto nového typu se ani 
radit nemusím a vím, že ho chceme hned!“

Jaroslav Adam vyfotil krásnou duhu při cestě 
domů z prvního tréninku. Prý to bylo znamení, že 
se má opět po 20 letech vrátit k prodeji Rainbow! Mítink na Třebešíně.

„A my ho máme taky doma!“

RGD Zdeněk Říčař předává manželům Bilunovým
a Tamaře Ternové odměny za tři sobotní demo během 
celosvětové soutěže Dream Month.

Paní Pavlínková a paní Červená si zatočily kolem štěstí
na Dni otevřených dveří.

RGD Jan Říčař s výherkyní Bohemia Sektu v tombole Miroslavou Dudiovou
a Tamarou Ternovou.

Eva Pařízková zvoní svůj 6. prodej v měsíci!



www.rainbowaktuality.cz36

SSD Ing. Iveta & Ing. Jiří Žižkovi
Praha

Dálniční známku za úspěšnou práci před koncem roku získali
Honza Vosýnek, Monika Fílová, Marcela Divišová a manželé Tůmovi.

V soutěži o účast na mítinku v 
Bangkoku letenky vybojovali 
manželé Černých a Marcela 
Divišová s Petrem Kuzmou.

Ocenění za TOP roku 2015 mají Tomáš Tůmovec, Petr Kuzma, Marcela Divišová, Břetislav Ťujík a rodina Medlínova.
O výzvu Chairmana Rexair Tiger Award požádali Břetislav Ťujík

a Tomáš Tůmovec. Pánové, držíme palce.

V tombole vyhrála Mirka Vosýnková portské a Petr Kuzma RainMate. Naši nováčci Michaela Krutská  
a Olga Koukalová získali mobilní 

telefon za první víkend.

Pro odznak za 54 prodejů si 
přišla Radka Šormová.

10.000 Kč v kole štěstí si odnáší 
Tomáš Tůmovec.

Jedinečné skleničky s uzlem za 10 prodejů  za měsíc dostali
Tomáš Tůmovec a manželé Černých.

Pracovat o sobotách se vyplatí. Speciální Rainbow ceny dorazily přímo z Rexair.
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SSD Ing. Iveta & Ing. Jiří Žižkovi
Tábor

Václav Ťupa
Brno

Nová posila brněnské kanceláře – Fabienne.

Slavíme Fabienne.

Ing. Miloslav Šrámek, Fanda Bejblík a Karel Chalupský
na tréninku s Ing. Jiřím Žižkou.V tombole na mítinku vyhráli 

Honza Veřtát a Karel Chalupský.
V marketinku uslyšíte Kristýnu Suchou.

Martin Čupr značí na tabuli
svůj další prodej.

Napište si prosím novou
adresu kanceláře v Táboře: 
Chýnovská 2989
390 02 Tábor

Rainbow poznává Brno. Martin Čupr vyráží na další prodejní demo. Václav Ťupa připravuje ve skladu Rainbow k prodeji.
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SD Miloslav Ťupa
Plzeň, Nevřeň

Šimon Jedlička a Josef Suchý: „To nám to sluší...“. Slavíme 25. výročí Rainbow v ČR.
Milan Nedoma vyhrál na Galavečeru v Pražské křižovatce

hlavní cenu v tombole – VOLNÉ RAINBOW.

Párty pro zákazníky v kanceláři v Nevřeni.

Výherci v mítinkové tombole...
termohrnek: Josef Suchý
rohožka: Šimon Jedlička
polštář: Hana Bártová

Jakub Bárta přebírá odznak
za 1. osobní prodej v kariéře.

Blahopřejeme!
Se sedmi prodeji se nejlepším prodejcem za leden 

stal Miroslav Sladký. Přebírá vítězný klobouk.

Zákoutí v Pražské křižovatce s Václavem Havlem.

Martina & Josef 
Suchých

Miroslav
Sladký

Jana & Jiří
Vaněčkovi

Mítink v plzeňské kanceláři.
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Lída Kratochvílová  a Dana Vojtíšková
přebírají výhry z víkendových soutěží.

Letošní Galavečer byl nezapomenutelný 
a jako vždy nás doprovázel úžasný Petr Rychlý.

Dana s Lídou si z vánoční aukce odnesly krásné výhry,
Rainbow dolarů bylo hodně!

Dana Vojtíšková získala ocenění
Recruiting Star za měsíc prosinec.

Nejdůležitější ocenění u Rainbow, gratulujeme!

Dana Vojtíšková přebírá kufr za pět prodejů 
v kalendářním měsíci a Lída Kratochvílová ocenění 

za deset prodejů v měsíci blahopřejeme!

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

Petra & Tomáš Bečvářovi
Mladá Boleslav

Galavečer Rainbow – Gabča už se těší 
na tanec s Romanem.Galavečer Rainbow – s Lenkou a Luďkem Černých.Galavečer Rainbow – Tomáš získal odznak za 900 osobních prodejů.

No comment...I děti se na Galavečeru skvěle bavily. Jaký otec, taková dcera.... Mamiiiiií, vyfoť nás!!
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Hana & Libor Nygrýnovi
České Budějovice

Anna & Vasyl Lypchakovi
Roudnice nad Labem Manželé Mackovi

a jejich Talent Scout .

Náš nově povýšený Group Leader Vladimír Chleborád ml.
Přejeme rychlý postup v kariéře!

Vánoční aukci jsme si
pořádně užili, říkají manželé
Chleborádovi.

Když táta, tak syn...
Rainbow dělá celá rodina.

Rainbow je 
o podpoře 
rodiny.

Vladimír Chleborád ml. – povýšení se musí řádně zapít...

 
Roudnický 
tygří tým. 
Děkujeme!

Nováček na 
Dni otevře-
ných dveří 
a jeho první 
výhra  
v tombole.

Nadšení = úspěch...

Trénink dema přídavných zařízení
je základem úspěchu...

... a toto je výsledek.

Pan Zdeněk Bláha – první zákázník
na Dni otevřených dveří
v Českých Budějovicích.

Náš nový start
v Českých

Budějovicích.

Money, money, money...
Vlasta Lisová si při mateřské dovolené vydělala 26.000 Kč za měsíc.

Rodina Lisových si odváží z vánoční 
dražby super dárky.
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SD Margita & Václav Bečvářovi
Ústí nad Labem

1. února k nám zavítal náš ISC Shawn Jones a na 
mítinku připravil super bonus pro náš team .

Vlasta & Vlasta Hádkovy
získávají zlatou lampu. Předání plaket za 24 demo Part-Time a 48 demo Full-Time.

Naši nováčci: duo M.Kindl & N.Kothanová 
(vlevo) získávají dvě první desetinky za 

prodeje svých Talent Scoutů 
B. Rakové & A. Charamzy. 

Top Sales za únor 2016 Pavel Gottlieb získal
„last minute“ poukaz do Bangkoku za 10 prodejů.

Nováček JM Jany Šiškové, Libuše Kačerová, získává desátý zlatý poukaz 
v Equity programu pro naše nováčky ze Dne otevřených dveří.

Topáci za leden 2016.

Předání odznaků Recruiting Stars z Rexair:
Vlasta & Vlasta Hádkovy (2), Marie Šindelářová (16), 
Iveta Lodlová (22), Anna & Vasyl Lypchakovi (51)
a Miroslav Macek (5).

Naši prozatímní účastníci zájezdu do Říma...

Vlasta & Vlasta Hádkovy získavají od prezidenta Rexair 
Momira Popovice speciální „křišťál“ za dva přivedené 

nováčky v prosinci 2015.

SD Václav & Margita Bečvářovi s MD Jaroslavem 
Bečvářem a jeho přítelkyní Adélou Borowczakovou
na Galavečeru Rainbow 2015 v Pražské křižovatce.
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čtěte na www.mojerainbow.cz

Chantal Poullain Polívková

Rainbow je už
20 let členem
mé domácnosti.

portál majitelů a přátel přístroje Rainbow...

čtěte na www.mojerainbow.cz

čtěte na www.mojerainbow.cz

Petr Rychlý

za 10 let

s Rainbow si doma rád „zablbnu“

stoupl počet alergiků
NA DVOJNÁSOBEK

portál majitelů a přátel přístroje Rainbow...

 čtěte na www.mojerainbow.cz

čtěte na www.mojerainbow.cz

Karel Heřmánek
„Byl jsem v šoku, protože před 

předvedením Rainbow jsme
doma měli jako uklizeno...“

Alergie a význam 
protialergických

režimových opatření 

portál majitelů a přátel přístroje Rainbow...

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

.cz
portál majitelů a přátel přístroje Rainbow...

čtěte na www.mojerainbow.cz

Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.
„První Rainbow jsme si koupili, protože to vypadalo, že to bude výborný.
  A to druhé proto, že to výborný bylo...“

portál majitelů a přátel přístroje Rainbow...

čtěte na www.mojerainbow.cz

čtěte na www.mojerainbow.cz

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

Alergie a astma
– daň za zdraví v 21. století

portál majitelů a přátel přístroje Rainbow...
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čtěte na www.mojerainbow.cz

Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.
„První Rainbow jsme si koupili, protože to vypadalo, že to bude výborný.
  A to druhé proto, že to výborný bylo...“

portál majitelů a přátel přístroje Rainbow...

čtěte na www.mojerainbow.cz

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

portál majitelů a přátel přístroje Rainbow...

čtěte na www.mojerainbow.cz

Jak na alergeny
v domácím prostředí?

čtěte na www.mojerainbow.cz

Jaromír Hanzlík
„Rainbow u nás doma
říkáme MILÁČEK.“

portál majitelů a přátel přístroje Rainbow...

čtěte na www.mojerainbow.cz

čtěte na www.mojerainbow.cz

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

Alergie a astma
– daň za zdraví v 21. století

portál majitelů a přátel přístroje Rainbow...

čtěte na www.mojerainbow.cz

Sandra Pogodová
„Rainbow je prostě pecka!“ 

portál majitelů a přátel přístroje Rainbow...

 čtěte na www.mojerainbow.cz

ČIPA: Dvacet let 
moderní péče o astma
v České republice

čtěte na www.mojerainbow.cz

Klára Trojanová-Pollertová
„Při ukázce jsme pochopili, že doma bez Rainbow neuklidíme.“ 

portál majitelů a přátel přístroje Rainbow...

mimo jiné zde najdete

 § 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



říjen
2015

leden
2016

A. & M. Mackovi
5. kvalifikace

A. & V. Lypchakovi

V. Chleborád ml.
1. kvalifikace

A. & V. Lypchakovi

Ondřej Materna
1. kvalifikace

A. & V. Lypchakovi

Jana Šišková
24. kvalifikace

SD M. & V. Bečvářovi

Iveta Lodlová
23. kvalifikace

SD M. & V. Bečvářovi

Marie Šindelářová
18. kvalifikace

SD M. & V. Bečvářovi

Libuše Kačerová
1. kvalifikace

SD M. & V. Bečvářovi

Linda Kaucká
1. kvalifikace

SD M. & V. Bečvářovi

Marie Šindelářová
16. kvalifikace

SD M. & V. Bečvářovi

Iveta Lodlová
21. kvalifikace

SD M. & V. Bečvářovi

Alena Kholová
1. kvalifikace

SD M. & V. Bečvářovi

V. & V. Hádkovy
2. kvalifikace

SD M. & V. Bečvářovi

V. & V. Hádkovy
4. kvalifikace

SD M. & V. Bečvářovi

Jaromír Fressl
1. kvalifikace

SD M. & V. Bečvářovi

listopad
2015

prosinec
2015

Dana Vojtíšková
1. kvalifikace

A., Ing. A. & V. Medlínovi

Top Sales

Recruiting Stars

Alena & Miroslav 
Mackovi

říjen 2015 – 13 prodejů
5. vítězství v kategorii
A. & V. Lypchakovi

Lenka & Luděk
Černých

listopad 2015 – 11 prodejů
3. vítězství v kategorii

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi

Vladimír Chleborád ml.
prosinec 2015 – 11 prodejů

leden 2016 – 8 prodejů
1. a 2. vítězství v kategorii

A. & V. Lypchakovi

Marie Šindelářová
17. kvalifikace

SD M. & V. Bečvářovi

Iveta Lodlová
22. kvalifikace

SD M. & V. Bečvářovi

Alena Kholová
2. kvalifikace

SD M. & V. Bečvářovi

V. & V. Hádkovy
3. kvalifikace

SD M. & V. Bečvářovi


