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Felix Slováček
„Ta dokonalost mě

prostě baví!“

„Když Rainbow jednou 
vyzkoušíte, tak už 

nechcete uklízet jinak.“

Gabriela Partyšová

Zdravé bydlení
nejen pro alergiky
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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...
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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
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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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Sandra Pogodová
„Rainbow je prostě pecka!“ 
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ČIPA: Dvacet let 
moderní péče o astma
v České republice
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Gabriela
Partyšová

„Když Rainbow jednou 
vyzkoušíte, tak už

nechcete uklízet jinak.“

portál majitelů a přátel přístroje Rainbow...

ČIPA:
Zdravé bydlení
nejen pro alergiky
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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

čtěte na www.mojerainbow.cz

Chantal Poullain Polívková

Rainbow je už
20 let členem
mé domácnosti.

portál majitelů a přátel přístroje Rainbow...
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Petr Rychlý

za 10 let

s Rainbow si doma rád „zablbnu“

stoupl počet alergiků
NA DVOJNÁSOBEK

portál majitelů a přátel přístroje Rainbow...
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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...
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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
w h i t e n t h e  i m a g e

2 x  N O V Á  Š K O D A  F A B I A  C O M B I
v e  s l o s o v á n í

kategorie  „Demo z  Dema“ kategorie  „Recruit ing“

V období od 1. 4. do 30. 11. 2016 můžete získávat losy v kategoriích „Demo z Dema“ a „Recruiting“.

Po skončení kvalifi kačního období dojde ke třístupňovému slosování* a výherce v každé z kategorií získá
novou Škodu Fabia combi (resp. provizi ve výši ceny vozu, určenou k jeho nákupu)

která kromě jiného obsahuje Start-Stop systém s rekuperací brzdné energie, centrální zamykání s dálkovým ovládáním, Speedlimiter, Front Assist včetně nouzového brzdění, palubní 
počítač MFA, imobilizér, halogenové světlomety s funkcí Day Light a přední mlhové světlomety, elektrické ovládání oken vpředu, rádio Blues (Apple konektivita), příplatkovou bílou barvu 
a nárazníky i vnější kliky lakované v barvě vozu, elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka lakovaná v barvě vozu, Isofi x na zadních sedadlech, ESC včetně ABS, EBV, MSR, ASR, 

EDS, HBA, ESBS, XDS+, multikolizní brzdy (MKB) a kontroly tlaku v pneumatikách

tedy s klimatizací a koženým 3ramenným volantem s chromovanými dekorativními prvky a madlo ruční brzdy i manžetu a hlavici řadicí páky v kůži.
navíc s Paketem PLUS 

AMBITION 1,2 TSi (66 kW)

1 los 1 los

3 losy

3 losy
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3 losy

3 losy

3 losy

za každá dvě domluvená Demo z Dema z Propagačního pro-
gramu, která proběhnou v období platnosti Speciální nabídky

za každého návštěvníka DOD staršího 18 let
(např. manželský pár = 2 losy)

za každého nováčka, který po DOD absolvuje školení
a předvede první samostatné demo

pro každého nováčka, který po DOD absolvuje školení
a předvede první samostatné demo

za každý 1. osobní prodej nováčka

za 1. osobní prodej

navíc za Demo z Dema, na kterém se prodá nové Rainbow

Demo z Dema = ukázka, domluvená společně se zákazníkem z jeho 
domácnosti na přesný termín, který bude neprodleně nahlášen na 
HotLine.

motivační  soutěž  pro  českou Rainbow organizac i  na  období od 1 .  dubna do 30.  l istopadu 2016

K účasti ve třístupňovém slosování je třeba získat minimálně tři losy během kvalifi kačního období a obchodní zástupce musí být v době slosování stále aktivní v Rainbow obchodě. V této motivaci není možná záměna ceny 
za hotovostní výhru. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat motivaci, změnit její pravidla či nahradit výhry výhrami obdobné hodnoty. Pořadatel má výhradní právo vysvětlit 
pravidla této motivace a určit práva všech jejích účastníků. Rozhodnutí pořadatele jsou konečná. Použité fotografi e jsou pouze ilustrační.

* třístupňovým slosováním se rozumí slosování, kdy se výhercem stává ten, jehož jméno bude z osudí jako prvního v pořadí vytaženo třikrát.

Průběžné 
výsledky
k 12. 9. 2016

obchodní 
zástupci
s největším
počtem
získaných
losů

ka
te

go
ri

e 
„D

em
o 

z 
D

em
a“

jméno a příjmení kancelář počet losů
1. Tomáš Tůmovec SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Praha 91
2. Jana Gáboríková SD M. & V. Bečvářovi 88
3. Jana Šišková SD M. & V. Bečvářovi 52
4. Dana Vojtíšková AD A., Ing. A. & V. Medlínovi 48
5. Miloslav Šrámek SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Tábor 45
6. Marcela Divišová SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Praha 41
7. Stanislav Vaňourný SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Praha 37
8. Lenka & Luděk Černých SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Praha 31
9. Ludmila Kratochvílová AD A., Ing. A. & V. Medlínovi 30
10. Pavel Gottlieb SD M. & V. Bečvářovi 27
11. František Belblík SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Tábor 24

ka
te
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e 
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jméno a příjmení kancelář počet losů
1. Marie Šindelářová SD M. & V. Bečvářovi 49
2. Vlasta & Vlasta Hádkovy SD M. & V. Bečvářovi 38
3. Iveta Lodlová SD M. & V. Bečvářovi 30

4. – 5. Jana Gáboríková SD M. & V. Bečvářovi 28
4. – 5. Milan Nedoma SD Miloslav Ťupa 28

6. Jan Vosýnek Jan SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Praha 26
7. Michaela Krutská SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Praha 21
8. Stanislav Vaňourný SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Praha 19

9. – 11. Jana Šišková SD M. & V. Bečvářovi 18
9. – 11. Libuše & Miroslav Endtovi SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Praha 18
9. – 11. Libor Popelka SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Praha 18

RGD
motivace10+
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Od chvíle, kdy vyšlo minulé číslo Aktualit se toho stalo 

tolik vzrušujícího, že ani nevím, čím začít. Úžasný Světový 

mítink v Bangkoku, soutěž o krásná auta, nový druh škole-

ní regionu Evolution nebo oslava 25. výročí Rainbow v ČR 

plavbou po Vltavě. 

Právě oslava 25. výročí byla pro mě jednou z těch nej-

zásadnějších událostí. Byla to oslava s velkým O, kde se 

všichni bavili tak, jak to dokáží snad jen lidé z Rainbow. Ale 

hlavně jsme představili dvě nové věci, které na nás budou 

mít zásadní vliv.

První je nové video o příležitosti, kde se kromě představení 

společnosti, její kultury a všeho, co k ní patří, soustředíme 

na to, co je v našem obchodě klíčové – spokojenost našich 

zákazníků. Pro začátek jsme vybrali tři různé rodiny a nato-

čili, jak se po letech používání Rainbow cítí. A výsledek? Ten 

všichni znáte a pokud náhodou ne, neváhejte se podívat na 

Facebook (@RainbowCzechRepublic).

A právě Facebook Rainbow ČR je druhou věcí, která byla na 

tomto mítinku představena. Po několika měsících příprav 

byla spuštěna oficiální stránka s profesionálně připra-

veným obsahem o Rainbow obchodě. Stránka se velice 

rychle rozšiřuje do Rainbow sítě po celém světě a vybízí 

obchodní zástupce a zákazníky, aby se účastnili diskusí 

a sdíleli své zkušenosti s přístrojem Rainbow.

Po několika měsících fungování musím poznamenat, že je 

opravdu radost pročítat názory našich uživatelů. Nešetří 

chválou na práci obchodních zástupců a samozřejmě na 

funkčnost našeho Rainbouška. Kdybych měl všechny názo-

ry shrnout do jedné věty, zněla by asi takto: „Nejdřív jsme 

si mysleli, že je Rainbow moc drahé a s investicí váhali, ale 

teď jsme moc rádi, že jsme se pro nákup rozhodli a už nic 

jiného používat nechceme“. To jsou jednoduše slova, která 

nejen hřejí na srdci, ale hlavně nám ukazují dva důležité 

poznatky pro náš obchod. 

Prvním je to, co už všichni víme, že jakmile se lidé pro 

Rainbow rozhodnou, svého rozhodnutí nelitují a přístroj si 

zamilují.

Tím druhým a ještě důležitějším je, že se lidé o své zku-

šenosti, zážitky i myšlenky chtějí dělit s ostatními. Nikoliv 

anonymně, ale jsou hrdí na to, že si Rainbow pořídili! 

Všichni, kdo Rainbow využívají ke své obživě by si toto měli 

uvědomit a využít ve svůj prospěch. Motivovat zákazníka, 

aby své zkušenosti sdílel se svými přáteli a příbuznými je 

tou nejjednodušší cestou k dalším ukázkám. Ti z nás, kteří 

chtějí pracovat ještě efektivněji, udělají vše pro to, aby je 

zákazník na ukázku ke svým známým doprovodil a ukázky 

se účastnil – tak maximálně využijeme síly doporučení 

a sdílení zkušeností s užíváním Rainbow.

Pojďme tedy společně využít toho, že máme ten nejúžas-

nější přístroj, motivujme zákazníky, aby své zkušenosti 

sdíleli co nejpřímější cestou a nechme zákazníky, aby se 

do našeho obchodu zamilovali a chtěli ho využít jako svou 

příležitost.

Vážení přátelé zdravého vzduchu, čistých domácností 

a příležitosti bez hranic, dovolte mi vás přivítat na 

stránkách nových Aktualit.

Hodně úspěchů!

RGD Jan Říčař

slovo ředitele
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„Den před dneškem“

Paul T. VIDOVICH
Chairman & CEO

O minulém víkendu jsme s Kitty pomáhali 

našemu nejmladšímu vnoučeti se stěho-

váním na kolej. Všechna naše tři vnoučata 

jsou nyní oficiálně vysokoškoláky. Život se 

pohybuje rychle kupředu. Každý den přináší 

něco nového. A pokud máte správný pří-

stup, zjistíte, že „dnešní den je prvním dnem 

zbytku vašeho života, takže buďte šťastní, 

vděční a užívejte si každou vteřinu“.

V té či oné době každý z nás slyšel něco, 

četl něco anebo se mu něco stalo, co na 

nás opravdu zapůsobilo. Nejen v té chvíli, 

ale něco, co jsme si odnesli dále a budeme 

si navždy pamatovat.

Vzpomínám si na jeden z těch momentů, 

když jsem si přečetl, že „dnešek je vče-

rejšek zítřka“. Bylo to celkem dávno, už si 

to přesně nepamatuji, kdy jsem si „jasně“ 

uvědomil, že to, co jsem udělal dnes, ovliv-

ňuje můj zítřek. Rozhodnutí, která dělám, 

činnosti, které provádím a peníze, které 

ušetřím formují můj zítřek.

Častokrát jsem také slyšel: „musíš využít 

dnešek, protože včerejšek je historie 

a zítřek nemusí přijít“. Ale protože jsem 

optimista a pozitivní člověk, tato věta mne 

tak neoslovila, protože vždy věřím že zítřek 

tu bude!

Takže poselství je jasné a velmi pravdivé, 

to co děláme dnes utváří náš zítřek. Po 

prázdninách je tu opět škola, obchod je zpět 

v normálu. Takže využijme všechny výhody 

„dnešků“ a lítostivě se nestaňme osobami, 

které stále říkají „kdyby kdyby kdyby“.

Hodně štěstí a dobrý recruiting!

poselství Chairmana & CEO
společnosti Rexair LLC
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FELIX SLOVÁČEK

Během lednového galavečera Rainbow nás v Pražské křižovatce navštívil vzácný host. Dlouholetý 
majitel a příznivec Rainbow – pan Felix Slováček. Když někdo dělá svou práci rád a dělá ji dlouho, vět-
šinou ji dělá fakt dobře. A takovým člověkem je pro mne pan Slováček. Už po prvních tónech z jeho 
soprán saxofonu bylo všem jasné, že nás čeká výjimečný zážitek. Slovo dalo slovo a dohodli jsme se 
na rozhovoru pro toto vydání Rainbow Aktualit. Felixe Slováčka jsem navštívil v pracovně jeho velkého 
domu. Všude na stěnách visí zlaté desky, ocenění a působivé plakáty. A proti mně usměvavý pán.

Pane Slováčku, vždycky o Rainbow mluvíte 
s nadšením. Jak dlouho ho vlastně máte?
A víte, že zrovna nedávno jsem dělal pořádek 
a měl jsem v ruce smlouvu na ten úplně první 
stroj? Byla z roku 1994. V té době pro nás dělal 
Láďa Chvalkovský, muzikant. A taky se věnoval 
Rainbow. Tak ten s tím tenkrát přišel, aby mi to 
ukázal. Předvedl mi ho, mě se to líbilo, tak jsem 
ho koupil.

Předtím jste Rainbow neznal?
Ne, vůbec. Ale samozřejmě taková ta myšlenka, 
že mokrý prach nelétá, což je tuším váš slogan, 
tak to už mi bylo dávno známé. A když jsem při 
předvedení viděl, jak Rainbow funguje, tak mě to 
uchvátilo. Speciálně v tomhle velkým baráku.

Na začátku jste mluvil o úplně prvním Rainbow. 
Později jste si tedy kupoval ještě novější typ, je 
to tak?
Ano. I když, vlastně to bylo trochu jinak. My jsme 
ty staré měli dokonce dva. Jeden jsem odvezl 
na chalupu a na tom druhém jsem doma něco 
rozbil. Tak tady byl technik a mezi řečí se zmínil, 
že máte novější model. A protože už jsem 
věděl, o čem Rainbow je, tak jsme ten domácí 
tenkrát vyměnili. Ten novější byl zajímavý, to 
v každém případě. Ale rozhodně nejzajímavější 
je teď ten nejnovější, protože má zase úplně jiné 

parametry. Musím říct, že když si tady Rainbow 
zapneme, aby pořád čistilo vzduch, umožní mi 
tím skvěle relaxovat. To jsem vždycky překva-
pený, kolik toho prachu v té vodě pak je, protože 
při mé profesi dokážu ocenit čistý vzduch. Nebo 
když po vysávání vylívám vodu a vidím tam ty 
chuchvalce…

A na další úklid zase jen nalejete čistou.
Máte pravdu. Předtím jsem měl na chalupě 
dost drahý vysavač. A pak už do něj bylo velmi 
problematické sehnat sáček, protože už se ten 
model nedělal. A fakticky mi to dalo dost práce, 
než jsem ten sáček sehnal. A musím říct, že to 
mě dost naštvalo. A to, že Rainbow už dál nic 
nepotřebuje, je velká výhoda. Bez vody se nedá 
žít, takže až nebude voda, tak už nebudeme 
potřebovat uklízet. 

S Rainbow uklízíte Vy?
Uklízím občas já, i když tady máme paní na úklid. 
Ale takové věci, jako je třeba praní koberce, toho 
se účastním sám. Užívám si ten pohled, jak se 
na koberci znovu obnovují a oživují barvy. Jak 
všechna špína z koberce uniká. Ta dokonalost 
mě prostě baví. A proto si to nenechám ujít. Je 
vidět odvedená práce.

TA DOKONALOST
MĚ PROSTĚ BAVÍ...

-jře-

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

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 říjnovou sobotu, 
získají pro svůj tým jeden bod za každé říjnové sobotní demo 
nebo prodej. Zvítězí tým s vyšším % převýšením kvóty.

 Dream Month
Ř Í J E N  2 0 1 6

aktuální skóre:

US/CANADA: 4 INTERNATIONAL: 2

HLAVNÍ CENA:

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

na auto dle vlastního výběru

Získejte jednu z těchto skvělých cen...
pokaždé, když jakoukoli říjnovou sobotu uděláte 3 a více demo.

bezdrátová BT sluchátka
v cestovním pouzdře s logem

Victorinox Swiss Card
multifunkční karta s logem       

lahev
Tervis® Tumbler
s logem
“80 let Rexair”          

plátěná taška
s logem “80 let Rexair”         

fl eecová deka
s vyšitým logem Rainbow        

$10,000 USD
nebo jedno z 5 volných Rainbow!

Udělejte kteroukoli říjnovou sobotu 
3 demo a máte šanci vyhrát

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.

V říjnu 2016 se opět utkají Kanadsko-americký trh s trhem 
Mezinárodním  o pohár Dream Month Cup. V případě 
vítězství Kanadsko-amerického trhu bude trofej až do 
příštího klání vystavena v ústředí společnosti Rexair LLC 
v Detroitu a pokud vyhraje Mezinárodní trh, trofej bude 
vystavena v Rainbow Plaza v bulharské Sofi i.

Dream Month Cup

U.S./CANADAINTERNATIONAL VS.



RGDvečeřeří
je

n 
20

16 speciální

tentokrát v oblacích ...
Restaurace Oblaca ve výšce 66 metrů představuje unikátní kombinaci moderní kuchyně s nádherným výhledem na Prahu. Její fi lozofi í je použít ty 
nejlepší domácí produkty a nabídnout sezónní jídla, která uspokojí každého návštěvníka. V nabídce jsou tradiční česká jídla, ale také regionální kuchyně 
okořeněná dotykem moderní doby. K čerstvým pokrmům patří neodmyslitelně výběr těch nejlepších vín a českého piva.

Pořadatelé mají výhradní právo vysvětlit pravidla této 
motivace a určit práva všech jejích účastníků.
Rozhodnutí pořadatelů jsou konečná.

Žižkovský vysílač je jednou z pražských dominant a současně nejvyšší pražskou stavbou. Věž vysoká 216 
metrů byla postavena v letech 1985 - 1992 podle plánů architektů Václava Aulického a Jiřího Kozáka. 
Díky náročné rekonstrukci v roce 2012 vás osloví veškeré prostory nevšedním stylem a designem. 
Více na www.towerpark.cz.

RGD Zdeněk Říčař & Jan Říčař vyhlašují speciální motivaci na měsíc říjen 2016

Společně se svými partnery získají pozvánku se vstupem
do vyhlídkové observatoře a na VIP večeři s RGD v restauraci Oblaca:  • nejlepší Leader

 • nejlepší Manager

 • nejlepší Distributor (CD nebo AD, pouze první prodeje)

 • 5 nejlepších obchodních zástupců 

(v případě rovnosti prodejů rozhoduje větší počet demo)

 • všechny říjnové Recruiting Stars

 • všichni s 10+ osobními prodeji v říjnu

S pokračujícími oslavami 80. výročí Rexair jsme vytvořili další, nové a jedinečné 
ocenění, které zachycuje něco z naší historie. Uprostřed Velké hospodářské krize založil 
podnikatel Leslie H. Green novou společnost s názvem Rexair, což znamená „King of 

the Air“ – „Král vzduchu“. Společnost Rexair započala produkci a marketing přístroje Rexair, 
který měl na krabicích logo okřídleného lva, krále vzduchu. Tak jak se společnost v třicátých 

letech rozrůstala, bylo toto logo používáno i v tištěných inzerátech 
a propagačních materiálech.

Jako zvláštní odměnu pro ty, kteří dosáhnou svého prodejního  
růstu během Vidovichova měsíce října 2016, připravil Rexair  
unikátní ocenění – odlitek „King of the Air“. Toto ocenění  
je jedním z těch, které „musíte mít“ a budete ho chtít zařadit  
do své rozrůstající se sbírky. Ale pozor, toto ocenění lze  
získat jedině v říjnu 2016.

Všichni říjnoví King’s Crown a Crown Prince, kteří tento 
titul získají poprvé, obdrží klasický odznak na klopu 

s diamantem v případě RGD nebo rubínem v případě 
Satelitních Distributorů.

Paul T. Vidovich
Chairman & CEO společnosti Rexair LLC
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TOP Sales

únor
2016

Pavel
Gottlieb

březen
2016

Jana
Gáboríková

duben
2016

Marie
Šindelářová

květen
2016

Jana
Gáboríková

červen
2016

Jana
Gáboríková

červenec
2016

Jana
Gáboríková

srpen
2016

Jana
Gáboríková

Tomáš
Tůmovec

únor 2016 Pavel Gottlieb (3/14, 9/15, 2/16) Ústí nad Labem SD M. & V. Bečvářovi 9 prodejů
březen 2016 Jana Gáboríková (5/09, 11/11, 10/12, 2/13, 6/13, 12/13, 5/14, 10/14, 12/14, 2–3/15, 8/15, 3/16) Ústí nad Labem SD M. & V. Bečvářovi 10 prodejů
duben 2016 Marie Šindelářová (4/16) Ústí nad Labem SD M. & V. Bečvářovi 6 prodejů

květen 2016 Jana Gáboríková (5/09, 11/11, 10/12, 2/13, 6/13, 12/13, 5/14, 10/14, 12/14, 2–3/15, 8/15, 3/16, 5/16) Ústí nad Labem SD M. & V. Bečvářovi 8 prodejů
červen 2016 Jana Gáboríková (5/09, 11/11, 10/12, 2/13, 6/13, 12/13, 5/14, 10/14, 12/14, 2–3/15, 8/15, 3/16, 5–6/16) Ústí nad Labem SD M. & V. Bečvářovi 7 prodejů

červenec 2016 Jana Gáboríková (5/09, 11/11, 10/12, 2/13, 6/13, 12/13, 5/14, 10/14, 12/14, 2–3/15, 8/15, 3/16, 5–7/16) Ústí nad Labem SD M. & V. Bečvářovi 15 prodejů

srpen 2016
Tomáš Tůmovec (5/11, 3/13, 5/15, 8/16)

Jana Gáboríková (5/09, 11/11, 10/12, 2/13, 6/13, 12/13, 5/14, 10/14, 12/14, 2–3/15, 8/15, 3/16, 5–8/16)

Praha
Ústí nad Labem

SSD Ing. Žižkovi
SD M. & V. Bečvářovi 10 prodejů

Jana Gáboríková: 28 prodejů v období 20. 6. – 31. 8. 2016 do soutěže o zájezd do Detroitu

Tomáš Tůmovec: 21 prodejů v období 20. 6. – 31. 8. 2016 do soutěže o zájezd do Detroitu

Zdravím všechny čtenáře, ať už jsou to současní ob-

chodní zástupci, budoucí naši kolegové anebo jen ti, 

kteří chtějí poznat více o naší společnosti a obchodě.

Byla jsem požádána, ať napíšu o kouzlu mého úspě-

chu. Nic zázračného nedělám! Věřte mi!! Víte, když 

je výborný učitel, je dobrý žák. Poděkování patří 

panu Bečvářovi. To on mi vždy ukázal směr a naučil 

mě to, co dnes umím. Ale i já sama jsem pochopila 

sílu doporučení a sílu „chtít“. To je nejdůležitější. Mu-

síte chtít poslouchat, chtít se učit a pak chtít pocho-

pit důvod, proč prodávat Rainbow. 

Začalo to tím, že jsem poznala sílu Rainbow ve své 

domácnosti. Mně to pomohlo nejen mít doma ukli-

zeno a čisto, ale můj astmatický syn je dnes bez 

akutních záchvatů a je téměř zdráv. To byl hlavní 

důvod, proč jsem chtěla prodávat Rainbow. Ukázat 

všem lék na prach! Zpočátku jsem jen věděla, že 

musím získávat hodně doporučení, pak teprve při-

šla na řadu jejich kvalita.

Chci vám jen říct, že jsem nebyla vždy ten nejlep-

ší prodejce. Jsem v obchodě devátý rok. Zpočátku 

jsem prodávala 3 až 5 Rainbow měsíčně a nikdy 

jsem si nemyslela, že to je málo. Stačilo mi to. Sedm 

let jsem dělala 40-50 ukázek měsíčně a můj poměr 

při uzavírání prodeje byl nejprve 1:6 a postupně 1:4. 

Každý by chtěl mít tento poměr, že? Je to jakési 

uspokojení. Mnohokrát jsem slyšela: „Hranice jsou 

jen v tvé hlavě“ a „Nezůstávej ve své zóně komfor-

tu“.

A pak nastal ten zlom, už jsem nechtěla být uspo-

kojená!  Každý ví, že najít chybu v sobě je těžký úkol. 

Začala jsem si psát cíle do diáře. Na první straně 

v diáři mám již pět let své cíle pracovní a své sny 

osobní. Hádejte, které mi vychází líp? Někdy mám 

pocit, že se stále opakují a rozmnožují :-) Ale sledo-

vala jsem pozorně úspěšné lidi ať už u nás v kance-

láři nebo na mezinárodních konferencích. Malé cíle 

dělají velké cíle a velké sny. To je celý můj úspěch. 

Pokusím se vám vysvětlit to tajemství. Máte určitě 

děti. Určitě chcete pro ně maximum. To je teď můj 

největší motor. Celé kouzlo je v lidskosti a poctivé 

práci. Udělejte si ze zákazníka přítele a on vám to 

oplatí. Dá vám doporučení na rodinu, na nejlepší 

přátele. Vždyť nedoporučuje jen Rainbow, ale hlav-

ně VÁS! Domluvte si sami schůzky na termín, kdy to 

vyhovuje nejen vám, ale i jim. Nesnažte se narušit 

jejich soukromí. Ten největší dar je přeci jejich čas, 

a pokud jste v těch správných dveřích a teď pozor- 

nemusí to být ani ve správný čas, ale když poctivě 

ukážete systém a funkčnost Rainbow, zákazník po-

chopí, proč ho majitelé anebo i nemajitelé doporučili 

a hlavně proč chtěli, aby si ho koupil. Nebojte se 

jim to říct. Jsou přeci jen dvě možnosti. Buď si kou-

pí, nebo nekoupí :-) Poměr uzavírání prodeje se mi 

najednou rapidně zlepšil. Poměr mám 1:2 maximál-

ně 1:3. Ale důležité také je se pochválit a odměnit, 

ale ne uspokojit! Být lepší a lepší. Mít svou vnitřní 

motivaci. Buď budeš bojovat anebo to vzdáš. Pak 

už záleží, kolika lidem Rainbow ukážeš a kolik lidí to 

naučíš .

Chtěla bych poděkovat všem, kteří mi k úspěchu 

také pomohli. Je to především má maminka, má 

dcera s rodinou, můj syn, ale nepochybně i moji 

přátelé. Syn Adam teď opravdu pochopil, proč jsem 

často v práci a je nadšený, že se díky Rainbow po-

díval po světě a bude moct studovat. Těší se na ná-

vštěvu továrny v Detroitu, společně se mnou počí-

tal každé prodané Rainbow. 

Velké díky patří SD manželům Bečvářovým za pod-

poru a díky Zdeňkovi a Janu Říčařovým za soutěže 

a motivace.
Všem přeji velké sny a otevřená srdce v obchodě.

GL Jana Gáboríková Marková

Byl jsem požádán, abych napsal článek o tom, jak 

prodávat 10 Rainbow měsíčně. Tuto hranici se mi 

podařilo překonat v mé Rainbow kariéře již několi-

krát, ale nechci tu teď učeně popisovat, jak by se to 

mělo dělat, protože jsem během prvního půl roku 

sám zažíval ne úplně vydařené období. Spíš bych 

rád popsal, co jsem změnil, co jsem pochopil a jak 

to prostě vidím já.

Nechci se tu dlouze rozepisovat, aby se čtení to-

hoto článku nestalo nudnou záležitostí, půjdu tedy 

rovnou k věci: dle mého názoru se naše práce dělí 

na dvě různé disciplíny: práce na demu a práce se 

sebou samým.

V první řadě je tu demo. Pokud neumíme demo 

DOSLOVA (mám na mysli zejména části Vražda 

vysavače a Minivysavač), nemá smysl ani číst dál. 

Pokud zákazník tyto části nepochopí nebo je pochopí 

jako útok na svůj vysavač, nefunguje demo tak, jak 
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únor
2016

GL M. Divišová
& P. Kuzma

GL M. Divišová
& P. Kuzma

GL M. Divišová
& P. Kuzma

březen
2016

GL Jana
Gáboríková

duben
2016

květen
2016

červen
2016

GL Jana
Gáboríková

červenec
2016

srpen
2016

Jana
Gáboríková

GL Jana
Gáboríková

únor 2016 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, 2/16)

Praha SSD Ing. Žižkovi 4 000 bodů

březen 2016 GL Jana Gáboríková (7/15, 8/15, 12/15, 1/16, 3/16) Ústí nad Labem SD M. & V. Bečvářovi 3 800 bodů

duben 2016 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, 2/16, 4/16)

Praha SSD Ing. Žižkovi 4 000 bodů

květen 2016 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, 2/16, 4/16, 5/16)

Praha SSD Ing. Žižkovi 4 000 bodů

červen 2016 GL Jana Gáboríková (7/15, 8/15, 12/15, 1/16, 3/16, 6/16) Ústí nad Labem SD M. & V. Bečvářovi 3 800 bodů

červenec 2016 GL Jana Gáboríková (7/15, 8/15, 12/15, 1/16, 3/16, 6/16, 7/16) Ústí nad Labem SD M. & V. Bečvářovi 2 000 bodů

srpen 2016 GL Jana Gáboríková (7/15, 8/15, 12/15, 1/16, 3/16, 6/16, 7/16, 8/16) Ústí nad Labem SD M. & V. Bečvářovi 2 000 bodů

TOP Leader
Tomáš Tůmovec

má. Pokud nedoděláme demo CELÉ, tedy i s vaku-

ací a ložnicí, nemusíme se také dál tímto článkem 

zaobírat. Pokud neděláme demo všude STEJNÉ 

(u manželů s dětmi nebo bez dětí, samotných, bo-

hatých či méně movitých, v domečku, v bytě, na 

chalupě, nebo kde Rainbow znají či neznají, atd.), 

tak také nečtěte dál. Pokud neděláme 50 hadříků 

na matraci nebo koberci, tak platí to samé. Demo 

je zkrátka základ, je to nástroj, který ve spolupráci 

s Rainbow dokáže otočit zákazníka (nebo spíš jeho 

názory a předsudky) během jedné jediné hodiny 

o 180 stupňů!

Dále je třeba si uvědomit, proč k zákazníkovi jdeme. 

Nemůžeme přece nikdy s jistotou říct, že ten určitě 

koupí a ten zas ne. Nemůžeme rozhodnout za něj, 

pokud Rainbow nechce a nevidí v něm žádný přínos 

do své domácnosti. Nebo pokud má stále pocit, že 

jeho vysavač funguje dobře a dělá to, co má. Mů-

žeme mu jen podat dostatek informací, které musí 

sám vstřebat, aby se rozhodl, že Rainbow chce. 

A my už pak můžeme pomoci v rozhodnutí lepší na-

bídkou nebo dostupnější splátkou. A zde se vracíme 

zpátky k demu. Pokud zákazník nevidí takové demo, 

jaké má být, a hlavně CELÉ, nikdy se nedozvíme, co 

ho vlastně zaujalo nebo spíš – co by ho zaujalo...

Druhou disciplínou je práce se sebou samým. Po-

znal jsem, že je to ten nejsilnější a nejmocnější 

nástroj, ale znovu opakuji, že pokud není práce na 

demu taková, jakou jsem popisoval, nemusí fungo-

vat, ba naopak může jít proti nám. Dovolte, abych 

to vysvětlil.

Tím nástrojem je naše mysl. Asi všichni známe zá-

kon přitažlivosti, ale občas na něj zapomínáme. Vím 

to z vlastní zkušenosti. Víme o něm, ale to nesta-

čí. Pokud chceme opravdu dokázat to, co chceme, 

splnit si sny a cíle, musíme s ním pracovat, nejen 

o něm vědět. V naší profesi máme spoustu, spoustu 

zkušeností a zážitků s lidmi. A všechny ty zážitky 

a zkušenosti se formují do myšlenek a ukládají se 

v naší mysli. Řešíme, koho jsme potkali, co nám zá-

kazníci říkají, co se nepovedlo, proč nekoupili, proč 

nedoporučili, proč nás odmítli... A všechny tyto my-

šlenky proudí v naší mysli, ať si to uvědomujeme 

nebo ne. A vytváří strach a další očekávání, jestli 

něco podobného nezažiju znovu nebo dokonce jestli 

ten obchod pořád funguje...? 

Pokud s myslí nebudeme pracovat, neoblomný 

zákon přitažlivosti nám bude stále a stále dělat to 

samé. Zaměstnanci mysl k práci nepotřebují, stačí 

přijít včas do práce, strávit tam daný počet hodin 

a odvést požadovaný výkon. Tím ale vůbec nechci 

snižovat zaměstnance, jen chci říct, že my nemáme 

danou jistou pracovní dobu a plán práce, který za 

nás někdo připravil, abychom jej automaticky plnili. 

My si naši práci, naše okolí a naše zákazníky tvo-

říme. Tvoříme, koho nám doporučí. Tvoříme, v jaké 

budou náladě, až k nim přijdeme. Tvoříme, jak budou 

reagovat jejich kamarádi na volání dema z dema. 

I když tomu nevěříte. Pořád tvoříme, protože zákon 

přitažlivosti neustále pracuje.

Proto, pokud nedoděláme demo nebo jej uděláme 

jinak, než má být, tak se může stát, že se zákazníko-

vi Rainbow tolik nelíbí nebo říká, že ho nepotřebuje, 

a ani jeho kamarádi ho nepotřebují a nikoho tak ne-

doporučí. V tu chvíli můžeme mít v sobě pocit po-

chybnosti, jestli jsme my nebo Rainbow ještě stále 

tak dobří... A v tu chvíli se naše mysl obrátí proti 

nám a vyvolá ještě víc pochybností, ještě víc obav, 

a tím pádem ještě víc nenadšených zákazníků...

Jak to změnit? Poslouchal jsem v autě mp3 celého 

filmu Tajemství stále dokola. Četl denně knihu Jak 

přelstít ďábla od Napoleona Hilla (i ten o zákonu při-

tažlivosti píše, a to ještě před 2. světovou válkou!). 

Prohlížel si své diáře z minulých let, kdy jsem pro-

dával 2-3 Rainbow týdně, v březnu 15 či 17 za měsíc, 

nebo jednou v listopadu 10 Rainbow za prvních 14 

dní. A přitom jsem se k tomu v mysli vracel. A vra-

cel se mi zpátky ten pocit, jaké to bylo. Zadal jsem si 

cíl prodávat 3 Rainbow týdně a splnit soutěž o De-

troit do konce července. Každé ráno a každý večer 

jsem si svůj cíl připomínal a představoval. A v autě 

cestou na demo nahlas opakoval. Když jsem cíl 

splnil, chtěl jsem v srpnu splnit Detroit i pro moji 

milovanou manželku. A vše se opakovalo. A opaku-

je se to neustále, protože už vím, že zákon přitažli-

vosti pořád pracuje a funguje. Nekoukám na filmy, 

na zprávy, zkrátka na nic, co mě v hlavě odvádí od 

myšlenek na můj cíl. Pořád čtu, pořád poslouchám.

Nakonec to tak krátké asi úplně nebylo, ale přeji 

všem, kdo dočetli až sem, hodně úspěchů, hlavně 

zdraví a mnoho veselých a příjemných myšlenek!
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Na zisku titulů se podíleli:
Pavel Bernard

Lenka & Luděk Černých
Marcela Divišová
Michaela Krutská 

Petr Kuzma
Miloslav Podracký

Libor Popelka
Petr Procházka & Václav Navrátil

Radka Šormová
Břetislav Ťujík

Tomáš Tůmovec
Ivana Vydrová

únor 2016 - srpen 2016
nejlepší manažer

EM Břetislav Ťujík
Praha 

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi

26 700 bodů

TOP Manager
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únor 2016 EM Břetislav Ťujík (1-3/13, 5-6/13, 8-12/13, 1-12/14, 1-7/15, 9-12/15, 2/16) Praha SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi 4 000 bodů

březen 2016 EM Břetislav Ťujík (1-3/13, 5-6/13, 8-12/13, 1-12/14, 1-7/15, 9-12/15, 2-3/16) Praha SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi 3 800 bodů

duben 2016 EM Břetislav Ťujík (1-3/13, 5-6/13, 8-12/13, 1-12/14, 1-7/15, 9-12/15, 2-4/16) Praha SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi 3 700 bodů

květen 2016 EM Břetislav Ťujík (1-3/13, 5-6/13, 8-12/13, 1-12/14, 1-7/15, 9-12/15, 2-5/16) Praha SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi 3 800 bodů

červen 2016 EM Břetislav Ťujík (1-3/13, 5-6/13, 8-12/13, 1-12/14, 1-7/15, 9-12/15, 2-6/16) Praha SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi 3 800 bodů

červenec 2016 EM Břetislav Ťujík (1-3/13, 5-6/13, 8-12/13, 1-12/14, 1-7/15, 9-12/15, 2-7/16) Praha SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi 3 800 bodů

srpen 2016 EM Břetislav Ťujík (1-3/13, 5-6/13, 8-12/13, 1-12/14, 1-7/15, 9-12/15, 2-8/16) Praha SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi 3 800 bodů

TOP Manager

únor 2016 CD Václav Ťupa (2/16) Brno SSD Ing. Žižkovi 4 000 bodů

březen 2016 AD Martina & Josef Suchých (3/16) Nevřeň SD Miloslav Ťupa 4 000 bodů

duben 2016 CD Václav Ťupa (2/16, 3/16) Brno SSD Ing. Žižkovi 4 000 bodů

květen 2016 AD Petra & Tomáš Bečvářovi (10/10, 5/16) Mladá Boleslav SSD Ing. Žižkovi 4 000 bodů

červen 2016
AD Anna, Ing. Aleš & Vladislav Medlínovi
(12/06, 5/07, 1/08, 6/09, 10-11/09, 5/11, 7-8/11, 4-8/12, 11-12/12, 1-2/13, 6/13, 9/13, 3/14, 5-6/14, 8/14, 6/16)

AD Martina & Josef Suchých (3/16, 6/16)

H. Králové, Jihlava

Nevřeň

SSD Ing. Žižkovi

SD Miloslav Ťupa
3 700 bodů

červenec 2016 AD Anna, Ing. Aleš & Vladislav Medlínovi
(12/06, 5/07, 1/08, 6/09, 10-11/09, 5/11, 7-8/11, 4-8/12, 11-12/12, 1-2/13, 6/13, 9/13, 3/14, 5-6/14, 8/14, 6-7/16)

H. Králové, Jihlava SSD Ing. Žižkovi 4 000 bodů

srpen 2016 AD Anna, Ing. Aleš & Vladislav Medlínovi
(12/06, 5/07, 1/08, 6/09, 10-11/09, 5/11, 7-8/11, 4-8/12, 11-12/12, 1-2/13, 6/13, 9/13, 3/14, 5-6/14, 8/14, 6-8/16)

H. Králové, Jihlava SSD Ing. Žižkovi 4 000 bodů

TOP Candidate / Area Distributor

únor
2016

CD Václav Ťupa CD Václav Ťupa
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2016
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2016

AD
Anna, Ing. Aleš

& Vladislav
Medlínovi

AD
Anna, Ing. Aleš
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Medlínovi
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Medlínovi

AD Martina & Josef
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AD
Martina & Josef

Suchých

AD
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Bečvářovi
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2016

červen
2016
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2016
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2016
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2016

EM Břetislav Ťujík EM Břetislav ŤujíkEM Břetislav Ťujík EM Břetislav Ťujík EM Břetislav Ťujík EM Břetislav Ťujík EM Břetislav Ťujík

březen
2016

duben
2016

květen
2016
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2016
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2016
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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, 1-8/16)

právě máte v ruce další vydání našich Rainbow Ak-

tualit, které jsou vždy plné nových informací, vy-

hodnocení, výsledků, motivací a fotografií z našich 

kanceláří. Když se dívám do diáře, tak si uvědomuji, 

jak se blíží finále dalšího Rainbow roku. Je září a v říj-

nu nás čeká měsíc Vidovich Month, listopad je v naší 

kanceláři „Bečvářův“ měsíc a prosinec se nese v du-

chu Rainbow Vánoc, kdy připravujeme pro náš tým 

vánoční aukci. Také nám běží do 31. 12. kvalifikace 

na Světový Rainbow mítink v jednom z nejúžasněj-

ších měst na světě - v Las Vegas. Víte, měla jsem tu 

čest, díky Rainbow příležitosti, být v tomto úžasném 

městě již několikrát. Je to město, které nikdy nespí, 

o zábavu je dokonale postaráno, v tomhle městě se 

nikdy nenudíte. Nezmeškejte možnost být tam a za-

darmo, ten zájezd můžete jednoduše vyhrát. A když 

ne kvůli městu Las Vegas, chtějte ho určitě vyhrát 

kvůli Světovému mítinku, jelikož informace, které 

zde uslyšíte, atmosféru, kterou na mítinku zažijete, 

ničím nenahradíte. Setkání Rainbow lidí z celého svě-

ta! Setkání s těmi nejlepšími! Budou tu skvělé pre-

zentace a super program pro Rainbow svět. Letos 

v dubnu jsme totéž zažívali v Bangkoku, kde se ko-

nal Světový mítink. I když je Bangkok úžasné město, 

které stojí za to vidět, nedá se srovnat se „show“ v 

Las Vegas. Ujistěte se, že tam budete. 

A víte, co je ještě lepší? Že tam nepoletíte sami… 

Tato soutěž je určená pro všechny stávající obchodní 

zástupce, Leadery, Managery, Distributory a všichni 

s sebou můžete vzít svého nováčka, kterému dáte 

Rainbow příležitost na vašem Dni otevřených dve-

ří. I nováček se může kvalifikovat a vyhrát tento 

úžasný zájezd . Proto pozvěte každého zákazní-

ka na svůj Den otevřených dveří. Na demu vypište 

pozvánku s datumem, pro zákazníka dojeďte a pro-

veďte ho vaší kanceláří. Ukažte mu motivace, které 

díky Rainbow příležitosti máme. Pozvěte ho po Dni 

otevřených dveří na školení a hlavně mu od začátku 

pomáhejte…. Následná péče je moc důležitá. A díky 

tomu se bude váš tým rozrůstat. Proto nechtějte na 

těchto mítincích být sami. Chtějte mít s sebou svůj 

tým. Cestování zdarma díky Rainbow je něco, co se 

normálně nikde neděje. Už jsme navštívili tolik úžas-

ných míst….Las Vegas, Sydney v Austrálii, havajský 

ostrov Maui, Coloradské hory - hotel Broadmore, 

New York, Los Angeles, Singapore, Arizonu, Bang-

kok, Ecuador, Miami, Orlando, Dubai, Irsko - Dublin, 

Montenegro, Mallorcu, dále pak některé víkendové 

destinace jako např. Paříž, Řím a při pravidelných 

zájezdech v únoru Gran Canarii a v létě Mallorcu, 

vždy na celý týden a s rodinou. V naší kanceláři 

nyní chystáme další úžasnou destinaci - tedy další 

soutěž pro náš tým, prodloužený víkend v Benát-

kách v Itálii. Relax v podobě cestování je nedílnou 

součástí našich motivací. Mít pohromadě svůj tým 

a relaxovat na nějakém místě na světě je zábava. 

Teď v srpnu jsme již potřetí byli v Římě a věřte, že 

jsme si to užívali.

Takže VIVA LAS VEGAS RAINBOUŠÁCI 

GOOD RECRUITING 

Krásný Rainbow den,

Satellite Distributor

Gita, Venda a Slávek Bečvíci
a Rainbow tým Ústí

CESTOVÁNÍ S RAINBOW...
NENECHTE SI UJÍT
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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, 1-8/16)

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v pražské kanceláři

1998

2016

Super Satellite Distributor

je tu opět čas Aktualit a i když jsme se na jejich 

stránkách sešli již mnohokrát, je vždy o čem psát. 

Všichni víte, že letos Rainbow slaví své výročí 25 let 

v České republice. A ač jsme si to tehdy neuvědo-

movali, bylo nám přesně tolik, když jsme s mým 

manželem Jirkou a s naší tehdy dvouletou Verun-

kou dostali příležitost připojit se k teprve vznikající 

společnosti. Rainbow nám připadalo jako zázrak 

a možnost vydělat si peníze navíc byla určitě roz-

hodující. A tak jsme začali, stejně jako všichni, ško-

lením. A čas běžel. Učili jsme se vlastně všechno 

od základů. Demo, nebát se zvednout telefon, 

nemít trému, když jsme zvonili u dveří zákazníků.  

A tak jsme poslouchali rady, a řídili se jimi. Navštívili 

jsme všechny naše příbuzné a známé i spolužáky ze 

školy. Všichni byli z Rainbow nadšení a doporučovali 

nás dál. To nás víc a víc utvrzovalo v tom, že je to 

ta správná cesta. Postupně jsme navštěvovali zná-

mé našich známých, potkávali nové lidi a navazovali 

nová a nová přátelství. A tak to šlo dál a dál. A pro-

tože jsme byli dobrými posluchači a snažili jsme se 

dodržovat vše, co jsme se na školení učili, nabíze-

li jsme tuto příležitost dál. Na každé školení jsme 

vždy někoho přivedli. A tak jsme za rok otevřeli svoji 

první kancelář. A znovu se učili. Účetnictví, psaní na 

stroji (vím, že to je pro mnohé z vás nepochopitelné, 

ale tehdy ještě u nás nebyly ani mobilní telefony ani 

PC), školili jsme svoje nové spolupracovníky. A zno-

vu překonávali trému, tentokrát když jsme se měli 

postavit před plný sál lidí a školit. A naši nováčci  za-

čínali stejně jako my. Krok za krokem. Za rok jsme 

prodávali 100 Rainbow ve své kanceláři. 

Dalo by se říct, že jsme se nejen připojili k Rain-

bow, ale nechali jsme jej vstoupit do našeho života 

a postupně se stát naší rodinou i domovem. Myslím, 

že to bylo to nejlepší rozhodnutí, jaké jsme mohli 

udělat. 

To nejdůležitější, co jsme se naučili a co nás na 

této cestě dovedlo až sem, je určitě DOPORUČENÍ.  

Zákazníci vždycky rádi doporučí Rainbow, pokud jej 

správně předvedete. A doporučí i vás, jestliže doká-

žete vytvořit příjemnou atmosféru a třeba pomůže-

te vyřešit jejich problémy s úklidem v domácnosti. 

A  pokud se zákazník cítí ve vaší společnosti příjem-

ně, rád přijme i pozvání k návštěvě naší kanceláře…. 

A tak to jde dál…….Po posezení na Dni otevřených 

dveří zase záleží na jeho pocitech, nejen jestli bude 

s námi dál spolupracovat, ale také, jak bude o tom-

to zážitku hovořit ve svém okolí před ostatními.  

Věřte tomu nebo ne, zeptejte se kohokoli v kancelá-

ři, všichni začínali stejně jako my. Tato příležitost se 

neustále opakuje. Využijte všechny možnosti, nauč-

te se demo, nabízejte výhody, zajistěte zákazníkům 

zdarma přídavná zařízení k jejich Rainbow. Pozvěte 

své zákazníky do kanceláře na kávu. Dělejte vše tak, 

abyste byli DOPORUČITELNÍ!!!

Pokud v sobě máme nadšení, pokoru a lásku k li-

dem, dokážeme jim nejen vyřešit úklid v domácnos-

ti, ale i pomoct najít v životě cestu ke splnění jejich 

přání a snů.

Díky Rainbow se pro nás stala práce zábavou. 

A co dnes oceňuji nejvíc, je svoboda. Můžeme žít 

svoje vlastní životy a ne životy ostatních. Rozhodu-

jete o svém životě sami.  Můžete si vybrat, co je pro 

vás nejdůležitější a být tam, kde být chcete. Dělat, 

co dělat chcete. A přesto, že je nám o 25 let víc, 

chceme dál dělat Rainbow a překonávat naše pro-

dejní rekordy.

Mějte velké cíle, zapalte svůj plamen vášně pro 

jejich uskutečnění a předávejte ho dál. My se bude-

me snažit vám v tom pomoct. 

Přejeme krásné podzimní dny a skvělá doporu-

čení...

Milí Rainbow přátelé,

Vaši

Iveta a Jirka
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Dnešní západní civilizace je typická tím, že 

lidé tráví převážnou většinu dne v uzavře-

ném prostředí budov. To s sebou přináší 

– vedle pohodlí, na které jsou lidé zvyklí – 

také řadu problémů, které mohou vést až 

ke zdravotním potížím. Je proto nezbytné 

o těchto rizicích vědět a dle možností zaří-

dit a udržovat domácnost, ale i pracoviště 

a další veřejné prostory ve stavu, kdy jsou 

tato rizika minimalizována. 

Prvním předpokladem je dostatek čers-

tvého vzduchu. Základem je dostatečné 

větrání, tedy výměna vzduchu v místnos-

tech. Zcela základní je toto pravidlo při 

kumulaci více lidí v jednom prostoru, kdy 

často bývá výměna vzduchu nedostateč-

ná. Taková situace vede k únavě, ospalosti, 

typicky také k otupělosti dětí dopoledne ve 

škole. Ale nepřirozený podíl  CO2 vůči kys-

líku ve vzduchu v místnosti takzvaně „na 

padnutí“ nás nezabije (skutečně jedovatý 

podíl CO2 ve vzduchu, který může zabíjet, 

se vyskytuje například v některých jesky-

ních). Mnohem nebezpečnější jsou toxické 

(jedovaté)chemické látky uvolňující se do 

prostředí z různých materiálů. Může to být 

ZDRAVÉ BYDLENÍ
NEJEN PRO ALERGIKY

Meets 
ASP:03:03
Standard for 
Vacuum Cleaners

Z každého předvedení Rainbow
přispíváme společnosti ČIPA

na boj proti astmatu a alergii.
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ZDRAVÉ BYDLENÍ
ze stavebních materiálů, nábytku, koberců, nátěrů, 

lepidel apod. Velmi známá látka je formaldehyd. Při 

hoření hodně smolného dřeva, ve kterém je hojně 

pryskyřice, zase vznikají polycyklické aromatické 

uhlovodíky. Extrémním případem je oxid uhelnatý, 

neboli CO, prudce jedovatý plyn, který vzniká při ne-

dokonalém hoření a jehož vyšší koncentrace bývá 

po nadýchání smrtící (např. špatně seřízené staré 

karmy). Proto je vedle větrání vhodné používat di-

gestoř.

Doporučení:

1. Větrat, větrat, větrat. Pro pylové alergiky je 

v průběhu pylové sezóny nejvhodnější několikrát 

denně otevřít na několik minut všechna okna, 

poté okna zavřít a spustit čistič vzduchu. Nebo 

pořídit systém pro řízené větrání s rekuperací. 

Pozor: Řízené větrání není klimatizace, ta vzduch 

již upravuje. Řízené větrání zajišťuje pouze přívod 

čerstvého vzduchu a jeho dohřev, je-li třeba.

2. Digestoř všude, kde může docházet k nedokona-

lému spalování (především plynové spotřebiče).

Velmi důležitým parametrem, který by se měl sle-

dovat a „hlídat“, je vlhkost. Správná vlhkost v do-

mácnosti by se měla udržovat v rozmezí 30-50 %. 

Při nižší vlhkosti dochází k přesychání a dráždění 

sliznice dýchacích cest, což vede ke kašli a k vyšší 

náchylnosti k dalším respiračním problémům. Vyš-

ší vlhkost, tedy nad 50 %, pokud je dlouhodobá, 

vytváří vhodné podmínky pro růst plísní. A spory 

plísní jsou závažné alergeny. Vyšší vlhkost ovšem 

přináší i celou řadu dalších negativních důsledků. 

Ve vlhčím prostředí se lépe daří nejen plísním, ale 

i roztočům, kteří jsou zdrojem velmi významných 

alergenů. Také mikroorganismy se ve vlhkém 

vzduchu déle šíří, a tak se můžeme snáze nakazit. 

A bohužel se za této situace také více uvolňuje již 

zmíněný formaldehyd. Proto se doporučuje použí-

vat v domácnosti vlhkoměr, nebo v domech s říze-

nou vlhkostí vzduchu čidlo na vlhkost a vzduch dle 

potřeby od- nebo eventuálně do- vlhčovat. Květiny 

k vlhkosti také přispívají, ale relativně malou měrou.

Doporučení:

1. Vlhkost v místnosti udržovat v rozmezí od 30 do 

50 %.

2. Pořídit si digitální vlhkoměr, případně zvlhčovač/

odvlhčovač vzduchu

S trochou nadsázky se asi dá říci, že si někteří lidé 

v dobré víře vytvářejí doma plynové komory. Zvlášť 

nebezpečné ze stavebního hlediska v tomto smě-

ru bývá osazení dokonale těsnicích oken a obalení 

starší stavby nedýchajícím polystyrénem. Bez nebo 

s minimem větrání. Pokud k tomu připočteme ně-

kde pár tepelných mostů, kde zákonitě kondenzuje 

pára, a pokud je jen trochu stará a tudíž ne úplně 

funkční izolace proti zemní vlhkosti - a tedy trvale 

vlhké zdivo - vznikají ideální podmínky pro růst plís-

ní. A to, i když se před zaizolováním dům jevil jako 

suchý. Nemožnost dýchání zdiva může vést k vý-

raznému nárůstu vlhkosti ve zdech i v místnostech.

Doporučení:

1. Při zateplování domu a výměně oken za moderní 

dokonale těsnící okna je vhodné zároveň řešit do-

statečnou obměnu vzduchu. Pamatovat na zná-

mou skutečnost, že nejlevnější není nejlepší a že 

šetřit na vlastním zdraví se nevyplatí.

2. Buď dodržovat správný režim větrání, nebo poří-

dit systém pro řízené větrání s rekuperací.

Ve vydýchaných prostorách bývá typicky také 

nedostatek tzv. lehkých záporných iontů, které 

přispívají k dobrému pocitu čerstvého vzduchu. 

Lehké záporné ionty totiž ovlivňují pozitivně nejen 

dýchací cesty, ale také naši psychiku. Ve městech 

a průmyslových oblastech je jejich koncentrace níz-

ká a průchodem vzduchotechnikou jejich množství 

ještě klesá. Řádově horší je situace v zakouřených 

místnostech. Takové elektricky neutrální prostře-

dí – bez lehkých záporných iontů – vnímáme jako 

těžký, vydýchaný vzduch, velmi nepříjemný zvláště 

při delším pobytu. 

Doporučení:

1. Opět větrat, větrat, větrat.

2. Situaci mohou zlepšit ionizátory, při instalaci ří-

zeného větrání (což není klimatizace, opakujeme: 

nezaměňovat!) dbát na krátké přívodní trasy čer-

stvého vzduchu.

Důležitým faktorem a zdravotním rizikem uvnitř 

budov je také prašnost. Tu ovlivňuje samozřejmě 

vnější kvalita vzduchu, která bývá zvlášť ve měs-

tech problematická. Ale významná je především 

péče obyvatel o úklid. Pokud možno bez víření 

vzduchu a s minimem používaných chemikálií.  

Ideální je vysávat tak, aby byl prach z místnosti sku-

tečně odstraněn.

Doporučení:

1. Kvalitní přístroj pro úklid – nejlépe certifikovaný 

pro používání alergiky a astmatiky.

2. Šetřit na vysavači za každou cenu se nevyplatí.

Co se týče toxinů, pamatujme, že vše nové, co 

obsahuje plasty, lepidla, laky, nátěry apod., může 

a pravděpodobně i obsahuje nějaké chemikálie, čas-

to toxické. Pomůže nám i čich, který je významným 

indikátorem řady chemických látek. Nábytek proto 

volme raději alespoň 5 let starý. Nebo nový, který 

ale necháme dostatečně vydýchat. Kvalitní nábytek 

by měl být po týdnu od lepidel vydýchaný. I když 

občas některé dřevotřísky stále uvolňují formalde-

hyd i po 25 letech.

Doporučení:

1. Pro citlivější osoby je vhodnější starší nábytek, 

nový nábytek je vhodné před nastěhováním ne-

chat alespoň týden vydýchat.

2. V uzavřených prostorách minimalizovat užívání 

sprejů (kosmetiky…) a toxických chemikálií.

Uvedené rady jsou vhodné pro všechny, nejen pro 

alergiky. Jejich dodržování přispívá k pocitu pohody 

doma nebo na pracovišti a u alergiků může příznivě 

ovlivňovat průběh onemocnění.

NEJEN PRO ALERGIKY

doc. MUDr. Ondřej Rybníček, Ph.D.
Ing. arch. Jana Galíková

Česká iniciativa pro astma o.p.s.

doc. MUDr. Ondřej Rybníček, Ph.D.

ČI
PA

 o
.p

.s
.

Ing. arch. Jana Galíková

 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

Z každého předvedení Rainbow
přispíváme společnosti ČIPA

na boj proti astmatu a alergii.
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Bangkok - Thajské hlavní měs-
to, které vybudoval Král Rama 
I., nabízí nepřebernou řadu věcí 
k vidění - velké nákupní galerie, 

stinné chrámy a rušná tržiště, restaurace všech 
chutí, ospalé kanály či odvázaný noční život. 
Bangkok vždy nabízí četná překvapení. Kvů-
li velkým vzdálenostem a značnému horku je 
město takřka nevhodné pro pěší turistiku. Proto 
se doporučuje vzít si taxi, tuk-tuk (motorovou 
tříkolku), podniknout okružní jízdu autobusem, 
využít metra nebo nadzemní dráhy nebo cesto-
vat po vodě a prozkoumávat tak úžasné klongy 
(plavební kanály). Člověku se ani nechce věřit, že 
takový svět ještě stále existuje. Při využití vodní 
dopravy se pluje kolem plovoucích restaurací, 
benzinových stanic, starých dřevěných domů 
a chrámů, z lodi si můžete nakoupit na plovou-
cím tržišti. Na výpravu po kanálech je možno se 
vydat na kyvadlových člunech zvaných „hang 

yao“ (dlouhá a štíhlá plavidla pohánějí hlučné 
motory z náklaďáků doplněné lodním šrou-
bem na dlouhé hřídeli). Pohromadě je možné 
spatřit hezké domy se zahradami a fontánami 
vmáčknuté vedle starých, dřevěných domků na 
pilířích, tísnících se ve stínu palem. Dřív, než se 
člověk vydá do města, doporučuje se koupit si 
mapu. Pouze s pomocí velmi podrobného a ak-
tuálního plánu města je možno se orientovat ve 
všeobecném chaosu jménem Bangkok. Nelze 
očekávat, že se najde centrum města. Město, 
rozprostírající se do velké šíře, se skládá z ně-
kolika hlavních čtvrtí, které soupeří o pozornost 
každého návštěvníka. Zajímavých míst v Bang-
koku je nepřeberné množství - chrám Wat Phra 
Kaew, Velký palác, molo Tha Chang, Chrám 
Smaragdového Buddhy či na ulici Na Phra That 
ležící Národní muzeum, kde je možno shléd-
nout největší sbírku exponátů z thajské historie. 
A právě do tohoto nádherného a pro Evropa-

na velice zajímavého místa se vydala výprava 
Rainbow  z České republiky. Byli jsme ubytováni 
v krásném hotelu v Bangoku – v hotelu Centara 
World. Čekaly nás nejenom nádherně vybavené 
pokoje a velké konferenční sály, ale hotelovou 
součástí byl i bazén s překrásným výhledem 
na mezi palmami stojící mrakodrapy, tenisové 
hřiště, fittnes centrum a další standardní vymo-
ženosti takto vybavených hotelů. Pochopitelně, 
že hlavním cílem nejenom naší výpravy byl Svě-
tový mítink Rainbow. Dojetím tekly slzy mnoha 
účastníkům při setkání s přáteli, na které se 
dlouho těšili. Čas kongresu byl dost krátký na 
to, aby si účastníci mohli předat veškeré infor-
mace, zážitky a hlavně profesionální zkušenosti 
z obchodu Rainbow z různých koutů světa. Kaž-
dý si však určitě „něco“ odnesl. Tradičně zajíma-
vé bylo zjištění, že obchod Rainbow funguje ve 
světě všude stejně – stejné „problémy“, stejné 
úspěchy – když se dělá to, co má - je úspěch 

POSTŘEHY Z THAJSKA

KOH CHANG &

19. – 27. 4. 2016

SVĚTOVÝ MÍTINK RAINBOW 2016

BANGKOK WORLD
MEETING

2016
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a naopak. Na konferenci bylo řečeno hodně my-
šlenek, nastínilo se hodně vizí i způsobů, jak je 
splnit. Někdy to připadalo, že jsme na mítinku 
v Praze či Ústí. Ale „nové to bylo proto“, že to 
říkal někdo jiný, než na koho jsme u nás doma 
zvyklí. Na téměř 1000 účastníků kongresu tles-
kalo při každém vystoupení řečníků, při každém 
losování o volné Rainbow. Nádherně ve velkém 
sálu znělo, když si někdo z naší výpravy šel na 
pódium buď pro ocenění za skvěle odvedenou 
práci nebo třeba pro volné Rainbow. A byli jsme 
tam – Žižka, Lypčákovi, Lodlová, Vosýnková … 
Nádherné pocity měl člověk i při tom, když se 
mohl pozdravit s klíčovými osobami Rainbow na 
mezinárodní úrovni. Už to stálo za to být na svě-
tovém mítinku. Zážitkem bylo i večerní posezení 
v nejvyšších patrech hotelu za doprovodu thaj-
ské hudby v moderním provedení s nezapome-
nutelným výhledem na rozsvícené noční měs-
to – úžasné. A když tento okamžik byl doplněn 

slavnostním přípitkem a milým poděkováním za 
pracovní výsledky – byl to hřejivý zážitek. Neo-
pakovatelným okamžikem byla i slavnostní ve-
čeře v reprezentativním sále doplněná večerním 
společenským setkáním účastníků jednotlivých 
výprav v doprovodu hudby a světelných efektů. 
Nepopsatelné. No prostě každý z účastníků se 
atmosférou, která byla po celou dobu na mítinku 
i mimo něj, musel nabít takovou energií, vizemi 
a předsevzetími, že po příjezdu do svých zemí je 
museli rozdávat plnými hrstmi těm, co na mítink 
tentokráte nedosáhli. Ve volných chvílích si kaž-
dý mohl vybrat z nepřeberného množství aktivit 
a míst, kam se podívat – nejenom návštěvy his-
toricky zajímavých lokalit, ale i nákupních center, 
obrovských tržišť, projížďky lodí po místních ka-
nálech, nakupování na plovoucím tržišti, koupání 
se slony, hlazení tygrů, projížďka na lodi po moři, 
návštěva zlatem vyzdobených chrámů. Každá 
chvíle se tak okamžitě stala nezapomenutelným 

zážitkem na celý život. 
Velice příjemným zpestřením pobytu v Thajsku 
byl počáteční pobyt na ostrově Koh Chang v ho-
telu The Emerald Cove. Tichý, malý ostrůvek 
všem přítomným přinesl řadu relaxačních chvil 
a nových poznání. Resort se nachází v nádher-
ném prostředí uprostřed palem, s vyhřívaným 
bazénem, luxusními restauracemi a teplým mo-
řem s čistě bílým pískem. Člověku to připome-
nulo televizní pořady s krásnými plážemi, klidem 
a mořem provoněným vánkem. Když se to dopl-
nilo plážovým volejbalem, výlety po ostrově na 
motorkách, vyjížďkami na slonech a koupáním 
s nimi včetně jejich krmení, návštěvami místních 
restaurací, ochutnáváním místního piva, pozná-
váním místní fauny a flóry … luxus a nádhera 
v jednom. Proto si přejme, aby každý z nás žádný 
z příštích mítinků nevynechal a byl účasten tak 
unikátních setkání na celosvětové úrovni. Těšme 
se na další mítink, tentokráte v LAS VEGAS!

Lenka & Luděk Černých
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Všichni Celosvětoví 
prodejní šampióni 

od dubna 2016 do února 
2017, kteří se zúčastní 

Světového mítinku Rainbow 
2017, automaticky získají 

VOLNÉ Rainbow!

Staňte se nejlepšími na světě. Tvořte seznam.
srpen 2016 - leden 2017

Momir Popovic
President, Rexair LLC

Od srpna 2016 do ledna 2017 budou účastníci soutěže 
Prezidentův seznam získávat losy za prodeje, demo a recruity 
a budou tak mít šanci vyhrát na Světovém mítinku 2017 
volná Rainbow. 
NAVÍC nejlepší 3 z obou trhů (US/Canada a Mezinárodní) 
a každé kategorie během kvalifi kačního období soutěže 
vyhrávají volné Rainbow automaticky.

ČÍM VÍCE LOSŮ ZÍSKÁTE, 
TÍM VĚTŠÍ ŠANCI NA VÝHRU MÁTE!

Je mnoho způsobů,
jak vyhrát volné Rainbow... SVĚTOVÝ MÍTINK

3. – 6. dubna 2017 | MGM GRAND, LAS VEGAS

TOP

DEALER
RECRUITS

TOP

DEALER
SALES

TOP
MARKETING 

DIRECTOR

TOP

GSD

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

do slosování na všech třech úrovních.

2 U.S./CANADA  +  2 MEZINÁRODNÍ 
VÝHERCI NA KAŽDÉ ÚROVNI

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

obchodní zástupci
PRODEJE

Marketing direktoři s 200+ demo 
v kterémkoli z měsíců získají los 

do slosování na všech třech úrovních.

2 U.S./CANADA  +  2 MEZINÁRODNÍ 
VÝHERCI NA KAŽDÉ ÚROVNI

úroveň 1: 25-99 demo
úroveň 2: 100-199 demo
úroveň 3: 200+ demo

MARKETING 
DIREKTOŘI

Obchodní zástupci s 3+ Recruity 
v kterémkoli z měsíců získají los 

do slosování na všech třech úrovních.

2 U.S./CANADA  +  2 MEZINÁRODNÍ 
VÝHERCI NA KAŽDÉ ÚROVNI

úroveň 1: 1 Recruit
úroveň 2: 2 Recruiti
úroveň 3: 3+ Recruiti

obchodní zástupci
RECRUITING

Klíčové osoby s 45+ prodeji 
v kterémkoli z měsíců získají los 

do slosování na všech třech úrovních.

2 U.S./CANADA  +  2 MEZINÁRODNÍ 
VÝHERCI NA KAŽDÉ ÚROVNI

úroveň 1: 5-19 prodejů
úroveň 2: 20-44 prodejů
úroveň 3: 45+ prodejů

KLÍČOVÉ
OSOBY

WORLDWIDE SALES 
CHAMPS

Area Distributoři s 45+ prodeji 
v kterémkoli z měsíců získají los 

do slosování na všech třech úrovních.

2 U.S./CANADA  +  2 MEZINÁRODNÍ 
VÝHERCI NA KAŽDÉ ÚROVNI

úroveň 1: 5-19 prodejů
úroveň 2: 20-44 prodejů
úroveň 3: 45+ prodejů

AREA 
DISTRIBUTOŘI

TOP

AREA
DISTRIBUTOR

Ti, kteří dosáhnou na vrchol 
Prezidentova seznamu, budou na 

Světovém mítinku Rainbow 2017  
v Las Vegas oceněni na pódiu a užijí si 

speciální výhry a bonusová ocenění.

VE VEGAS ROZDÁME
VÍCE NEŽ 120+ RAINBOW!

VYHRAJTE VOLNÁ 

RAINBOW!
ZÍSKEJTE SPECIÁLNÍ OCENĚNÍ!

© 2015 REXAIR LLC  | PODROBNOSTI ŽÁDEJTE U SVÝCH DISTRIBUTORŮ. ABYSTE MOHLI VYHRÁT, MUSÍTE SE SVĚTOVÉHO MÍTINKU RAINBOW 2017 V LAS VEGAS ÚČASTNIT. 

––– POZOR –––

v ríjnu 2016 získáváte

DVOJNÁSOBNÝ

POCET LOSU
ˇ

ˇ
o
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Milujete výzvy?

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

12x 3 prodeje + 3 vyškolení TS s 1. prodejem

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 kvalifi -
kačním období. Za následující prodej po dovršení 36 prodejů v kvalifi kačním období bude OZ vyplacena 

provize v hodnotě volného Rainbow, která musí být použita k úhradě nákladů na zájezd.

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

limuzínou z letiště, luxusní apartmá 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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KVALIFIKUJTE SE JAKO ELITE!

Jakub Bárta, Šimon Jedlička, Jaroslava & Vladimír Chleborádovi, Pavel Bernard, Květoslava Rchichev, Jiří Mladonický

Radka & Ivo Hanákovi, Tamara Ternová, Tomáš Stejskal, Libuše & Miroslav Endtovi, Vladimír Kettner

Olga & Saša Bilun, František Bejblík, Alena & Miroslav Mackovi

Tomáš Bílek, Vlasta Lisová, Břetislav Ťujík, Ivana Vydrová, Antonín Huťa

Martin Čupr

Zbyněk Dražil, Miroslav Linka

Petr Vosýnek, Karel Chalupský

Michaela Krutská

Monika Bílková

Jan Vosýnek, Jitka Šíchová & David Šuman, Michal Pretl

Miloslav Podracký, Libor Popelka, Adéla Čzedronová

Miloslav Šrámek

Vojtěch Růžička, Petr Kuzma, Stanislav Vaňourný, Milan Nedoma

Ludmila Kratochvílová, Vlasta & Vlasta Hádkovy, Zdeňka Pribulová

Ludmila Kratochvílová

Miroslav Petr, Ivana Březinová, Iveta Píclová & František Štípek

Dana Vojtíšková, Dana & Miroslav Špeťkovi

Miroslava Holotová, Marie Šindelářová

Milan Mikulejský

Marcela Divišová

Jana Šišková

Iveta Lodlová

                                                        Lenka & Luděk Černých

                                  prodejní kvalifi kace splněna TS s 1. prodejem
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MGM Grand Hotel and Casino Las Vegas

3. – 6. dubna 2017

chybí už jen 2 TS
s prvním prodejem

chybí už jen 3 TS
s prvním prodejem

chybí už jen 3 TS
s prvním prodejem

chybí už jen 3 TS
s prvním prodejem

Jana Gáboríková Roman Nevím Tomáš Tůmovec Pavel Gottlieb
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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 1. prodejem

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 kvalifi -
kačním období. Za následující prodej po dovršení 36 prodejů v kvalifi kačním období bude OZ vyplacena 

provize v hodnotě volného Rainbow, která musí být použita k úhradě nákladů na zájezd.

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

limuzínou z letiště, luxusní apartmá 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!!

le
de

n
ún

or
bř

ez
en

du
be

n
kv

ět
en

če
rv

en
če

rv
en

ec
sr

pe
n

zá
ří

říj
en

lis
to

pa
d

pr
os

in
ec

KVALIFIKUJTE SE JAKO ELITE!

Jakub Bárta, Šimon Jedlička, Jaroslava & Vladimír Chleborádovi, Pavel Bernard, Květoslava Rchichev, Jiří Mladonický

Radka & Ivo Hanákovi, Tamara Ternová, Tomáš Stejskal, Libuše & Miroslav Endtovi, Vladimír Kettner

Olga & Saša Bilun, František Bejblík, Alena & Miroslav Mackovi

Tomáš Bílek, Vlasta Lisová, Břetislav Ťujík, Ivana Vydrová, Antonín Huťa

Martin Čupr

Zbyněk Dražil, Miroslav Linka

Petr Vosýnek, Karel Chalupský

Michaela Krutská

Monika Bílková

Jan Vosýnek, Jitka Šíchová & David Šuman, Michal Pretl

Miloslav Podracký, Libor Popelka, Adéla Čzedronová

Miloslav Šrámek

Vojtěch Růžička, Petr Kuzma, Stanislav Vaňourný, Milan Nedoma

Ludmila Kratochvílová, Vlasta & Vlasta Hádkovy, Zdeňka Pribulová

Ludmila Kratochvílová

Miroslav Petr, Ivana Březinová, Iveta Píclová & František Štípek

Dana Vojtíšková, Dana & Miroslav Špeťkovi

Miroslava Holotová, Marie Šindelářová

Milan Mikulejský

Marcela Divišová

Jana Šišková

Iveta Lodlová

                                                        Lenka & Luděk Černých

                                  prodejní kvalifi kace splněna TS s 1. prodejem
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s prvním prodejem
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Sen všech kluků, pořádně si zazávodit ve formuli, úžasně naplnila RGD večeře za měsíc březen. Konala se v nové motoká-
rové hale v Praze na Zličíně. V čistém prostředí se každé kolo po trati prohání 14 elektrických motokár. Skvělá akcelerace, 
zrychlený tep, forsáž na volantu, klopené zatáčky, pískání pneumatik, brzdy na poslední chvíli, předjížděcí manévry. To 
vše vyplavovalo adrenalin do krve všech zúčastněných. A soutěž o nejrychlejší čas na jedno kolo o 5 tisíc korun vyhrála 
Iveta Lodlová z ústecké kanceláře. Je vidět, že sny o závodění nemají jen kluci...

neděle 3. dubna 2016

2016

RGDvečeře
březen

speciální
CARAVAN METROPOL KARTING – MOTOKÁRY PRAHA, ZLIČÍN
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Rainbow 17. června oslavilo 25. narozeniny.
25 let znamená, že už vyrostla celá jedna gene-
race dětí, které za celý svůj život nepoznaly jiný 
způsob úklidu, než pomocí Rainbow. Měly to štěstí, 
že Rainbow bylo součástí jejich života a jsou velmi 
překvapené, že se někde snaží uklízet jinak.
25 let znamená také 150 tisíc zákazníků v České 
republice, kteří používají Rainbow pro zdraví svých 
rodin. Kteří si pořizují druhé a další Rainbow. Kteří 
ho dále doporučují..
„Rainbow jsme si pořídili, protože naše dcera měla 
atopický ekzém, na který nic nepomáhalo. Díky 
Rainbow se téhle nemoci zbavila, ale stačilo, aby-
chom vyjeli na dovolenou a ekzém byl zpátky. Ješ-
tě během dovolené manžel jel domů pro Rainbow, 
abychom vyčistili postele a dceři trochu ulevili. Pak 
už jsme jezdili na dovolené jen s Rainbow.“
„První Rainbow jsme si koupili, protože to vypa-
dalo, že to bude výborný. A to druhé proto, že to 
výborný bylo…“
25 let znamená také spoustu příběhů.
Třeba příběh o tom, jak se Rainbow v Českosloven-
sku narodilo. Na začátku byl v roce 1991 inzerát, 
který sliboval za stokorunu informaci o skvělém 
byznysu. Tu stovku poslal Jirka Dvořák s manžel-
kou Ilonou a za tu stovku dostali adresu ve Vídni, 
kde jim poví víc. Jeli do Vídně a dozvěděli se o Rain-
bow. Domluvili ukázku v Táboře, které se už účast-
nil i Zdeněk Říčař. Společně koupili první Rainbow 
a vystavili tím rodný list Rainbow obchodu v Čes-
koslovensku.
Třeba příběh o tom, jak se prodalo nejvíc Rainbow 

za měsíc. Psal se rok 1997. Nabrali jsme na síle, za-
čali jsme jezdit na mezinárodní mítinky. Měli jsme 
za sebou skvělé měsíce. A naše nadšení a úsilí při-
neslo v měsíci květnu prodejní rekord 1719 prodejů.
Třeba příběh o tom, jak se Satelitní Distributor 
z malé země zúčastnil MASTERS, nejprestižnějšího 
setkání těch nejlepších v celosvětové organizaci 
Rainbow. Psal se rok 2004, když se na jednom 
mezinárodním mítinku vyhlašovali účastníci pro-
gramu MASTERS a mezi nimi i jeden distributor 
z Ekvádoru, který byl Satelitním Distributorem. 
V tu chvíli Jirka Žižka zpozorněl. Myslel si, že MA-
STERS pro něj není určené. Došel za prezidentem 
společnosti a dozvěděl se: „Jistě, MASTERS je i pro 
tebe. Stačí, když se svojí organizací prodáš 5000 
Rainbow za rok.“ To byla výzva! Vždyť stačilo mís-
to 80 prodejů měsíčně prodávat 420 Rainbow mě-
síčně. A jak toho docílit? Tak vznikla v roce 2005, 
invencí Ing. Jiřího Žižky v kanceláři v Praze, v malé 
České republice, RAINBOW KARIÉRA, kterou spo-
lečnost Rexair přijala za svou a která je v sou-
časnosti nosným programem uvnitř kanceláří po 
celém světě. A sen o účasti na MASTERS se man-
želům Žižkovým splnil v roce 2008.
Třeba příběh o tom, jak se Česká republika stala 
nejlepší organizací na světě. V České republice už 
byla Rainbow kariéra programem, který umožnil 
spoustě lidí usilovat o manažerské pozice. Přived-
li jsme hodně spolupracovníků. Po celý rok 2009 
jsme byli na čele světového žebříčku v počtu ob-
chodních zástupců. Měli jsme skvělé výsledky, ale 
do poslední chvíle jsme nevěděli, jak si stojíme.  

Nejsilnějším zážitkem byla konference v Las Ve-
gas. Za přítomnosti 140 účastníků z České republi-
ky před dvěma tisíci delegáty z celého světa byla 
Česká republika vyhlášena nejlepší organizací na 
světě za rok 2009.
25 let znamená také Rainbow velkou rodinu spolu-
pracovníků, kteří to s námi zkusili, mnozí si splnili 
své velké sny a mnozí jsou s námi doposud.
„Společně s manželem jsme vychovávali dvě děti. 
Michaela a Adam byli odmalička velmi nemocní. 
Angíny, záněty průdušek a nemoci byly na denním 
pořádku. Oběma bylo diagnostikováno astma. Po 
Dni otevřených dveří jsme si Rainbow hned poří-
dili. Byla jsem přesvědčená, že si na něj vydělám 
a začala se zaučovat. Manžel pečlivě uklízel a kaž-
dým dnem jsem viděla, jak se děti cítí lépe a lépe. 
Do čtyř měsíců přestal syn kašlat a dnes jsou oba  
8 let bez astmatického záchvatu a téměř nemaro-
dí. To byl ten hlavní důvod, proč jsem začala Rain-
bow předvádět. A prodávám ne systém na úklid, 
ale lék na čistou a spokojenou domácnost.“
A právě s touto rodinou jsme oslavili 25. narozeni-
ny Rainbow. Na Vltavě, na úplně nové lodi Bohemia. 
Trochu jsme vzpomínali, trochu slavili a hodně se 
těšili. Na...
Třeba na příběh o tom, že Rainbow příležitost nikdy 
nekončí a je otevřená všem. Ti nejlepší jsou ještě 
venku a o Rainbow příležitosti zatím ještě neslyše-
li. A třeba o nich bude příběh o dalších narozeni-
nách…

Honza Výšek

OSLAVA 25. VÝROČÍ RAINBOW V ČR
Praha, 17. června 2016, loď Bohemia Rhapsody
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Není tomu tak dávno, co putovalo do do-
mácnosti moderátorky a zpěvačky Gábiny 
Partyšové nové Rainbow. Tedy vlastně 
do domácnosti jejích rodičů, jak jsem se 
později dozvěděl. Gábina mi společně 
s maminkou Janou vyprávěly, jak a proč se 
k nim domů Rainbow před lety dostalo. 

Gábino, teď máte nový model, ale Rainbow 
už nějaký čas používáte. Je to tak?
Ano, 6 nebo 7 let. Ale o Rainbow jsme 
slyšeli už daleko dřív a pořád jsme o něm 
tak nějak přemýšleli. Myslím si, že se 
člověk odhodlá a něco takového si pořídí, 
když má nějaké pozitivní doporučení z jiné 
domácnosti. Od sestry, od kamarádky, od 
známých… a právě tak nějak to bylo u nás.

A kdo to byl ve vašem případě? Sestra, 
kamarádka?
Kamarádka. Poslala k nám tenkrát ob-
chodního zástupce, byl myslím někde z Bu-
dějovic (Libor Nygrýn pozn. red.). Rainbow 
nám předvedl a jestli si správně vzpomí-
nám, rodiče si ho tady rovnou nechali. 

Gabriela Farnbauerová Partyšová

„Když Rainbow jednou vyzkoušíte,
tak už nechcete uklízet jinak.“
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Teď nerozumím. Rainbow máte vy anebo 
vaši rodiče? 
Ono je to takhle. V té tobě jsem měla 
byt v Praze a spoustu času jsme trávili 
tady u rodičů a Rainbow jsme pořád tak 
nějak převáželi. Teď jsem se čerstvě vdala 
a máme tady kousek svůj dům, takže jsme 
to potřebovali nějak vyřešit. Proto jsme si 
pořídili ještě jedno a s maminkou jsme se 
podělily. Ona má to nové a já používám to 
původní. 

Koukám, že maminka se nám támhle scho-
vává, pojďte si k nám sednout.
Jana: Já se nechci fotit . Ale napište, 
že jsem hrozně ráda, že tenkrát dcerka 
Rainbow pořídila. Vždycky jsem si myslela, 
že tady máme čisto, ale když uklízím 
s Rainbow, tak si pokaždé říkám, tohle 
jsem nikdy s vysavačem nevysála.

A už jste to nové Rainbow stihly vyzkou-
šet?
Gábina: Jo jo. Řeknu vám, je to teda 
pomocník do domácnosti, až takovej 
závislostní. Když to člověk jednou vyzkouší, 
tak už pak nechce uklízet jinak. S jiný-
mi vysavači už vám to přijde až takový 
zbytečný. Doma máte věci, které si najdou 
ve vašem životě svoje místo. Třeba jako 
naše sekačka na zahradě. Sama nám seká 
trávu, ve větru, dešti, ve dne, v noci – jezdí 
jako šílená a my o ní vůbec nevíme. Stejně 
tak je Rainbow nepostradatelné.
Jana: Mě ještě nadchlo, že s tím novým 
klepačem můžu uklízet hladké plochy.
Gábina: Protože dnes hodně často bývají 
v domácnostech hladké plochy. Koberec 
se dává spíš jen do „spacích“ místností.

Jano, tady ale uklízíte hlavně vy, je to tak?
Jana: To ano, Gábina má hodně práce. Ještě 

bych chtěla říct, že jsem hrozně spokojená 
s vašimi obchodními zástupci. Teď k nám 
jezdí Bilunovi a kdykoli něco potřebuju, tak 
hned přijedou, hned mi pomůžou. Jsou 
moc fajn a vždycky, když jsou tady, tak mi 
říkají „co vy tady ještě chcete uklízet?“.

To je pravda, je to tady jako ze škatulky.
Jana: Popravdě mi chvilku trvalo, než jsem 
se s Rainbow pořádně sžila a naučila se 
s ním pracovat. Máme tady zabudovaný 
i centrální vysavač, který je na první po-
hled jednodušší pro používání. Ale rozdíl ve 
výsledku úklidu je jednoznačný.
Gábina: Já měla doma ještě takovýho toho 
robotka vysavač, co si sám jezdí. Myslela 
jsem, že bude jako ta sekačka…

Vy jste si to uklízení chtěly moc ulehčit...
Gábina: No, to jo (smích), ale to bylo úplně 
k ničemu. Dali jsme ho tenkrát jako proti-



hodnotu za elektrický kartáč.
Jana: Teď jsme si koupili ještě tepovač na 
koberce a konečně i takový ten nástavec 
na vytírání dlažby (RainJet pozn. red.). 
A s tím jsem teda spokojená moc.

A závěrem, jakou z funkcí byste ostatním 
doporučily?
Jana: Tak nějak celkově, používám ho na 
všechno. Na matrace v posteli je to úžasná 
věc. Dávám i peřiny vyvakuovat do pytle 
a přidám vždycky trochu eukalyptu. To se 
spí úplně jinak. A Rainbow používám jako 

čističku vzduchu.
Gábina: Když jsou děti, Kristiánek byl 
tenkrát malinkej – teď mu bude devět, tak 
pořád někde lezl. Byl v přímým kontaktu 
s tím prachem. To pro mě taky hrálo vel-
kou roli. Když máte doma malý miminko, 
tak pro něj samozřejmě chcete to nejlepší.

-jře-



1. Ing. Iveta & Ing. Jiří Žižkovi Praha, Tábor 32 000 b.

Super Satellite Distributor 2016

Satellite Distributor 2016

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

2. Miloslav Ťupa Plzeň 29 000 b.

1. AD Anna, Ing. Aleš & Vladislav Medlínovi H. Králové, Jihlava 18 500 b.

2. CD Václav Ťupa Brno 17 700 b.

3. CD Hana & Libor Nygrýnovi České Budějovice 17 600 b.

4. AD Petra & Tomáš Bečvářovi Mladá Boleslav 16 700 b.

5. AD Eva & František Pařízkovi Kladno 15 800 b.

TOP Distributor 2016

1. EM Břetislav Ťujík Praha 28 400 b.

2. JM Jana Šišková Ústí nad Labem 20 300 b.

3. EM Libuše & Miroslav Endtovi Praha 16 000 b.

4. JM Miroslava & Petr Vosýnkovi Praha 12 300 b.

5. EM Martin Hach Tábor 11 800 b.

TOP Manager 2016

1. GL Marcela Divišová & Petr Kuzma Praha 22 800 b.

2. GL Jana Gáboríková Ústí nad Labem 18 900 b.

3. TL Roman Nevím Ústí nad Labem 13 800 b.

4. GL Lenka & Luděk Černých Praha 12 600 b.

5. GL Milan Nedoma Plzeň 11 800 b.

TOP Leader 2016

1. Jana Gáboríková SD M. & V. Bečvářovi 66 prodejů

2. Roman Nevím SD M. & V. Bečvářovi 42 prodejů

3. – 4. Tomáš Tůmovec SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Praha 39 prodejů

3. – 4. Pavel Gottlieb SD M. & V. Bečvářovi 39 prodejů

5. Lenka & Luděk Černých SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Praha 34 prodejů

Sales Champion 2016

ROČNÍ HODNOCENÍ 2016
průběžné výsledky k 31. srpnu 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



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 31.8.2016)
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RGD Zdeněk Říčař & Jan Říčař
Centrální kancelář Praha, Kladno

Centrální kancelář na 25. výročí Rainbow v ČR: (zleva) Tamara Ternová, Dana Petrová, Miroslav Linka,  
Denisa Ptáčková, Miroslav Petr, Martina Novotná a Lucie Maroušková.

Svůj červencový prodej zvoní Eva Pařízková!
RGD Zdeněk Říčař a Saša Bilun se svou motivací za první 

prodej v měsíci únoru. Jistě se na ni už těší!
Miroslav Petr už může vyrazit na vodu! Od RGD Zdeňka Říčaře

převzal nafukovací člun za první dva prodeje v měsíci!

Nováček v kladenské kanceláři Libor Vaníček
při domácím tréninku.

Oslava 25. výročí proběhla na lodi a Antonín Huťa  
z centrální kanceláře se jako správný námořník nechal 
ozdobit tetováním.

Na výroční mítink dorazil i Zbyněk Dražil s partnerkou.

Co je na tom – zacvakneme, zapojíme a jedem...Eva a František Pařízkovi získali za své červencové prodeje slunečník RAINBOW! 

Kladeňáci si užívají plavbu při 25. výročí.

AD Eva & František
Pařízkovi



www.rainbowaktuality.cz34

SSD Ing. Iveta & Ing. Jiří Žižkovi
Praha

Měsíční soutěže přinášejí výhry v podobě notebooků a mobilních telefonů.

Gratulujeme Tomáši k novému 
Mercedesu. A to jsi u nás 
začínal bez řidičáku.

Oslavu na lodi si užily i Dáša Tošerová,
Olga Koukalová a Dana Brožová – jinak pražský 

telemarketing.

Nováčci s prvními prodeji si přišli pro své ocenění: 
Vojta Růžička, Libor Popelka a Petr Procházka.

Manželé Špeťkovi se svým novým přírůstkem do rodiny, elektromobilem 
NISSAN. Mirku, všechna dema v Praze do modrých parkovacích zón jsou tvoje.

Nový iPhone SE  za svou práci získali 
Luděk Černý a Marcela Divišová.

Majiteli hodinek PRIM ve speciální limitované edici
„25 let Rainbow v ČR“ se stali Dana a Mirek Špeťkovi.

Nové kolo štěstí na mítinku pokřtili
Fanda Bejblík, Marcela Divišová a Honza Vosýnek.

Dorazily i ceny z Rexair za dobrou práci o březnových sobotách. Prázdninová soutěž o zájezd do DETROITU a do továrny Rainbow zvlášť 
potěšila výherce dvou poukazů Tomáše Tůmovce a po jednom poukazu 

získali Lenka a Luděk Černých a Dana Vojtíšková.
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SSD Ing. Iveta & Ing. Jiří Žižkovi
Tábor

CD Václav Ťupa
Brno

Jiřina Mikulejská hýčká nejmladší TS
naší kanceláře Fabienne.

Milan Mikulejský – už je otevřeno?

Servisní středisko oslavilo 25 let Rainbow v ČR.

Předání losů na soutěž o Škodu Fabia.Miloš Šrámek odzvonil dalšímu prašákovi.

Radka & Ivo Hanákovi
testují novou vstupní recepci.

Trénink před cestou na demo je zárukou úspěchu.

Honza Veřtát a Marek Vrtiška zákazníkům 
Rainbow vždy pomohou. Porada táborského 

marketinku  
s obchodními zástupci.

A teď trénovat, trénovat, trénovat... a pak prodávat, prodávat, prodávat!

Nová brněnská kancelář.
Najdete nás na adrese: Heršpická 11D, 639 00 Brno.
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SD Miloslav Ťupa
Plzeň, Nevřeň

Párty pro zákazníky v Plzni. 

Předávání získaných odměn.

Martina a Pepa Suchých s vítězným kloboukem za květen.
Míra Sladký 

s vítězným kloboukem za červenec.
Milan Nedoma 

s vítězným kloboukem za červen.

Jakub Bárta a jeho výhra v tombole.

Předávání odměn za březen.

Míra Sladký vyhrál v tombole.

Možná nastupující generace M.Ť. + M.Ť.

AD Martina & Josef 
Suchých

AD Miroslav
Sladký

AD Jana & Jiří
Vaněčkovi



www.rainbowaktuality.cz 37

Na pololetním mítinku převzala Lída  
Kratochvílová (vlevo) odznak za 300 prodejů 

 v kariéře. Velká gratulace ke „kulatinám“.

 Odznak za 34 osobních prodejů 
získává Dana Vojtíšková.

A další za 54 je už na cestě!

Dana Vojtíšková vyhrává v týdenní 
soutěži cestovní kufr Guess.

Na cestu do Detroitu se bude hodit!

„Pokřtít“ prvním točením kolo štěstí měli tu čest 
Dana Vojtíšková a Luděk Černý.

Náš tým na oslavách 25. výročí působení Rainbow v ČR.

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

AD Petra & Tomáš Bečvářovi
Mladá Boleslav

Tomášek na mítinku v Praze.Pololetní mítink na lodi jsme si pořádně užili. Tomáš s Martinem Čuprem.

Pozdrav z dovolené v Rakousku – opravdu jsme si to užili. Lenka Minaříková a Jan Kučera na mítinku v Praze.
Nová posila do naší kanceláře.

Tomáš vyhrál v soutěži
Rainbow pero.
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CD Hana & Libor Nygrýnovi
České Budějovice

AD Anna & Vasyl Lypchakovi
Roudnice nad Labem

Vladimír Chleborád st. a jeho dárky
k narozeninám.

A když se slaví, tak v plném proudu. 
Narozeniny a dárky

měla i Jaroslava Chleborádová.

Zlatý Buddha – jeho návštěvu si nemohl 
v Bangkoku nechat ujít Vasyl Lypchak.

Vladimír 
Chleborád ml. 
byl poprvé na 
Pacesetteru.

Hurááá! Z mítinku v Bangkoku si odvážíme výhru
v podobě vyhraného Rainbow.

I odpočívat
se musí.
Miroslav 

Macek a jeho 
dovolená

s rodinkou.

Ahoj všichni 
Rainboušáci, 
jmenuji se 
Davídek a 
narodil jsem 
se Marketing 
Directorce 
Petře 
Hubáčkové.

Tak tenhle filtr,
to je ale fešák, co říkáte?Potrénujem a jedem...Tak co holka, budeš moje, viď?

Další prodej Vojty Růžičky:
„Tak jsem ho přepral!“

Super školení 
Marketing Directorů 

s ISC Shawnem 
Jonesem a RGD 

Zdeňkem Říčařem.

25. výročí Rainbow ČR.

Tak tu máme další kousek...
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SD Margita & Václav Bečvářovi
Ústí nad Labem

I ti „menší“ zákazníci u nás vyhrávají v tombole...

Výherci hodinek limitované edice „25 let Rainbow v ČR“.

VIP trénink s ISC Shawnem Jonesem.

SD Bečvářovi – Bocca della Verita (ústa pravdy). Piazza di Spagna.

Přílet do Říma a ubytování v hotelu přímo v centru.

TOPáci za červenec 2016.

Den otevře-
ných dveří 
v ústecké 
kanceláři.

Předávání losů ze soutěže „Whiten the Image“
o dvě zbrusu nové Škody Fabia Combi.

Piazza Venezia.

Adam a Jana Gáboríkovi s Pavlem Gottliebem
na Piazza San Pietro ve Vaticanu.

Předání odznaků
Recruiting Stars.

Manželé Lodlovi
si v srpnu užili
společně s ostat-
ními výherci 
soutěže o výlet 
do Říma.

V Colosseu.



www.rainbowaktuality.cz40

regionální šampióni Evolution

Denis Labusga
AD Dariusz Dudzinski
8 prodejů

Piotr Zajer
RGD Elzbieta Granowska
10 prodejů

Jana Gáboríková
SD M. & V. Bečvářovi 
15 prodejů

Tomáš Tůmovec
SSD Ing. Žižkovi - Praha 
10 prodejů

Sebastian Maliszewski
AD R. Sacha & M. Sacha
16 prodejů

Sebastian Maliszewski
AD R. Sacha & M. Sacha
13 prodejů

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

Valentin Kostadinov
AD V. & D. Kostadinovi
39 demo

Rumiana Georgieva
AD R. Dimitrova & R. Georgieva
6 RC

Kristiana Velinova
AD R. Dimitrova & R. Georgieva 
46 demo

Valentina Iordanova
AD Martin Uzunov
4 RC

Genko Slavov
SD Emil Vishnin
4 RC

Genko Slavov
SD Emil Vishnin
45 demo

Emilia Dimova
AD V. & D. Kostadinovi
9 RC

Darina Dimitrova
AD V. & D. Kostadinovi
5 RC

Emilia Dimova
AD V. & D. Kostadinovi
60 demo

Dora Todorova
AD V. & D. Kostadinovi
43 demo

Rumiana Georgieva
AD R. Dimitrova & R. Georgieva
7 RC

Tania Iankova
AD R. Dimitrova & R. Georgieva
49 demo

Kristiana Velinova
AD R. Dimitrova & R. Georgieva
4 RC

Denis Labusga
AD Dariusz Dudzinski
13 prodejů

R. Stoyanova & M. Gancheva
SD Emil Vishnin 
1 175 demo

R. Stoyanova & M. Gancheva
SD Emil Vishnin 
971 demo

R. Stoyanova & M. Gancheva
SD Emil Vishnin 
987 demo

R. Stoyanova & M. Gancheva
SD Emil Vishnin 
927 demo

R. Stoyanova & M. Gancheva
SD Emil Vishnin 
1 239 demo

R. Stoyanova & M. Gancheva
SD Emil Vishnin 
1 435 demo

R. Stoyanova & M. Gancheva
SD Emil Vishnin 
1 004 demo

Recruiting Champs
rekrutinkoví šampióni

Demo Champs
demo šampióni

Marketing Champs
marketinkoví šampióni

Sales Champs
prodejní šampióni

únor 2016 únor 2016 únor 2016 únor 2016

březen 2016 březen 2016 březen 2016 březen 2016

duben 2016 duben 2016 duben 2016 duben 2016

květen 2016 květen 2016 květen 2016 květen 2016

červen 2016 červen 2016 červen 2016 červen 2016

červenec 2016

srpen 2016

červenec 2016

srpen 2016

červenec 2016

srpen 2016

červenec 2016

srpen 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

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:
červenec:

srpen:

v období od února do srpna 2016 sklenice získali:

Jana Gáboríková

Jana Gáboríková, Tomáš Tůmovec

Jana Gáboríková, Tomáš Tůmovec

od 1. června 2013

RGD
motivace10+

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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červen 2016
24 DEMO - Part Time

AD A. & V. Lypchakovi: J. Kozelková

srpen 2016
TS s 1. prodejem

SD M. & V. Bečvářovi: M. Holotová

březen 2016
48 DEMO - Full Time

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Praha:  L. & L. Černých

24 DEMO - Part Time
AD A. & V. Lypchakovi: J. Kozelková

únor 2016
48 DEMO - Full Time

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

TS s 1. prodejem
SD M. & V. Bečvářovi: B. Raková

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Praha:  M. Krutská & O. Koukalová

100+ osobních prodejů v kariéře
Iveta Lodlová SD M. & V. Bečvářovi 100 prodejů

Milan Nedoma SD Miloslav Ťupa 200 prodejů

květen 2016
24 DEMO - Part Time

AD A. & V. Lypchakovi: J. Kozelková

TS s 1. prodejem
SD M. & V. Bečvářovi: L. Gurecká

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Praha:  M. Podracký, P. Procházka & V. Navrátil

100+ osobních prodejů v kariéře
Miloslav Šrámek SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Tábor 400 prodejů

červenec 2016
TS s 1. prodejem

SD M. & V. Bečvářovi: I. Březinová, M. Bílková

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Praha:  L. Popelka

SD Miloslav Ťupa:  I. Píclová & F. Štípek

100+ osobních prodejů v kariéře
Pavel Gottlieb SD M. & V. Bečvářovi 300 prodejů

duben 2016
24 DEMO - Part Time

AD A. & V. Lypchakovi: J. Kozelková

TS s 1. prodejem
SD M. & V. Bečvářovi: M. Pretl, P. Nemeš

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

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

výsledková listina



RGD Zdeněk Říčař & Jan Říčař vyhlašují společně se svými Super Satelitními
a Satelitními distributory motivační soutěž pro českou Rainbow organizaci

kvalifi kační období: od 20. června 2016 do 31. srpna 2016

 • návštěvu ústředí společnosti Rexair LLC v Troy, MI
 • návštěvu výrobního závodu v Cadillacu, MI
 • mezinárodní autosalon NAIAS Detroit 2017
 • hokejové utkání NHL týmu Detroit Red Wings
 • večeři s RGD v pravém steakhouse

Počítají se první i druhé prodeje nových Rainbow e2, kromě volných Rainbow. Area Distributoři se nemohou se svými osobními prodeji účastnit. Úhradou nákladů na zájezd se rozumí 
zpáteční letenka, ubytování, transfery, vstupenka na mezinárodní autosalon v Detroitu 2017, vstupenka na utkání NHL Detroit Red Wings, večeře ve steakhouse. 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.

Prodejte v kvalifi kačním období 10 Rainbow a poleťte s námi!
Za následující prodej po dovršení 10 prodejů bude OZ vyplacena provize v hodnotě volného Rainbow,

která musí být použita k úhradě nákladů na zájezd.

a jistě mnoho dalšího...

Těšte se na:
zájezd se uskuteční

v době konání

detroitského autosalonu

v lednu 2017

DETROIT

Jana Gáboríková
2 letenky

Tomáš Tůmovec
2 letenky

Lenka & Luděk
Černých

Dana
Vojtíšková

Pavel
Gottlieb

kvali� kaci splnili a zájezdu se účastní:

KONEČNÉ VÝSLE
DKY



w h i t e n t h e  i m a g e

2 x  N O V Á  Š K O D A  F A B I A  C O M B I
v e  s l o s o v á n í

kategorie  „Demo z  Dema“ kategorie  „Recruit ing“

V období od 1. 4. do 30. 11. 2016 můžete získávat losy v kategoriích „Demo z Dema“ a „Recruiting“.

Po skončení kvalifikačního období dojde ke třístupňovému slosování* a výherce v každé z kategorií získá
novou Škodu Fabia combi (resp. provizi ve výši ceny vozu, určenou k jeho nákupu)

která kromě jiného obsahuje Start-Stop systém s rekuperací brzdné energie, centrální zamykání s dálkovým ovládáním, Speedlimiter, Front Assist včetně nouzového brzdění, palubní 
počítač MFA, imobilizér, halogenové světlomety s funkcí Day Light a přední mlhové světlomety, elektrické ovládání oken vpředu, rádio Blues (Apple konektivita), příplatkovou bílou barvu 
a nárazníky i vnější kliky lakované v barvě vozu, elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka lakovaná v barvě vozu, Isofix na zadních sedadlech, ESC včetně ABS, EBV, MSR, ASR, 

EDS, HBA, ESBS, XDS+, multikolizní brzdy (MKB) a kontroly tlaku v pneumatikách

tedy s klimatizací a koženým 3ramenným volantem s chromovanými dekorativními prvky a madlo ruční brzdy i manžetu a hlavici řadicí páky v kůži.
navíc s Paketem PLUS 

AMBITION 1,2 TSi (66 kW)

1 los 1 los

3 losy

3 losy

LO
SY

 P
RO

 
N

O
VÁ

ČK
Y

3 losy

3 losy

3 losy

za každá dvě domluvená Demo z Dema z Propagačního pro-
gramu, která proběhnou v období platnosti Speciální nabídky

za každého návštěvníka DOD staršího 18 let
(např. manželský pár = 2 losy)

za každého nováčka, který po DOD absolvuje školení 
a předvede první samostatné demo

pro každého nováčka, který po DOD absolvuje školení
a předvede první samostatné demo

za každý 1. osobní prodej nováčka

za 1. osobní prodej

navíc za Demo z Dema, na kterém se prodá nové Rainbow

Demo z Dema = ukázka, domluvená společně se zákazníkem z jeho 
domácnosti na přesný termín, který bude neprodleně nahlášen na 
HotLine.

motivační  soutěž  pro  českou Rainbow organizac i  na  období od 1 .  dubna do 30.  l istopadu 2016

K účasti ve třístupňovém slosování je třeba získat minimálně tři losy během kvalifikačního období a obchodní zástupce musí být v době slosování stále aktivní v Rainbow obchodě. V této motivaci není možná záměna ceny 
za hotovostní výhru. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat motivaci, změnit její pravidla či nahradit výhry výhrami obdobné hodnoty. Pořadatel má výhradní právo vysvětlit 
pravidla této motivace a určit práva všech jejích účastníků. Rozhodnutí pořadatele jsou konečná. Použité fotografie jsou pouze ilustrační.

* třístupňovým slosováním se rozumí slosování, kdy se výhercem stává ten, jehož jméno bude z osudí jako prvního v pořadí vytaženo třikrát.

Průběžné 
výsledky
k 12. 9. 2016

obchodní 
zástupci
s největším
počtem
získaných
losů
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jméno a příjmení kancelář počet losů
1. Tomáš Tůmovec SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Praha 91
2. Jana Gáboríková SD M. & V. Bečvářovi 88
3. Jana Šišková SD M. & V. Bečvářovi 52
4. Dana Vojtíšková AD A., Ing. A. & V. Medlínovi 48
5. Miloslav Šrámek SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Tábor 45
6. Marcela Divišová SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Praha 41
7. Stanislav Vaňourný SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Praha 37
8. Lenka & Luděk Černých SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Praha 31
9. Ludmila Kratochvílová AD A., Ing. A. & V. Medlínovi 30
10. Pavel Gottlieb SD M. & V. Bečvářovi 27
11. František Bejblík SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Tábor 24

ka
te
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e 
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jméno a příjmení kancelář počet losů
1. Marie Šindelářová SD M. & V. Bečvářovi 49
2. Vlasta & Vlasta Hádkovy SD M. & V. Bečvářovi 38
3. Iveta Lodlová SD M. & V. Bečvářovi 30

4. – 5. Jana Gáboríková SD M. & V. Bečvářovi 28
4. – 5. Milan Nedoma SD Miloslav Ťupa 28

6. Jan Vosýnek SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Praha 26
7. Michaela Krutská SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Praha 21
8. Stanislav Vaňourný SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Praha 19

9. – 11. Jana Šišková SD M. & V. Bečvářovi 18
9. – 11. Libuše & Miroslav Endtovi SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Praha 18
9. – 11. Libor Popelka SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi - Praha 18



Jana
Šišková

SD M. & V. Bečvářovi
únor – 3 RC

březen – 3 RC
květen – 3 RC

27 kvalifikací v kariéře

Jana
Gáboríková

SD M. & V. Bečvářovi
březen – 3 RC
červen – 3 RC

2 kvalifikace v kariéře

Barbora
Raková

SD M. & V. Bečvářovi
únor – 3 RC

1 kvalifikace v kariéře

Kateřina
Šmídová

SD M. & V. Bečvářovi
červen – 3 RC

1 kvalifikace v kariéře

Vlasta & Vlasta
Hádkovy

SD M. & V. Bečvářovi
únor – 3 RC

březen – 3 RC
duben – 3 RC

květen – 4 RC
červen – 4 RC

červenec – 3 RC
srpen – 4 RC

11 kvalifikací v kariéře

Iveta
Lodlová

SD M. & V. Bečvářovi
únor – 3 RC

březen – 4 RC
duben – 3 RC

červen – 3 RC
červenec – 4 RC

srpen – 3 RC
29 kvalifikací v kariéře

Marie
Šindelářová

SD M. & V. Bečvářovi
únor – 3 RC

březen – 4 RC
duben – 3 RC

červen – 3 RC
červenec – 5 RC

srpen – 3 RC
24 kvalifikací v kariéře

Top Sales

Recruiting Stars

Jana Gáboríková
SD M. & V. Bečvářovi
březen – 10 prodejů
květen –   8 prodejů
červen –   7 prodejů

červenec – 15 prodejů
srpen – 10 prodejů

celkem 17 vítězství v kariéře

Pavel Gottlieb
SD M. & V. Bečvářovi

únor – 9 prodejů

celkem 3 vítězství v kariéře

Marie Šindelářová
SD M. & V. Bečvářovi

duben – 6 prodejů

1. vítězství v kariéře

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

srpen – 10 prodejů

celkem 4 vítězství v kariéře


