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RGD

10+ motivace
RGD Zdeněk Říčař & Jan Říčař představují
PRESTIŽNÍ TROFEJ pro českou Rainbow organizaci

3in1

TŘI PRODEJE
V JEDEN DEN
„ . . .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 ! “
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
dne uzavře 3 prodeje nových Rainbow e2.

www.rainbowaktuality.cz

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

Vážení přátelé zdravého životního stylu, čistého
vzduchu a nekonečných příležitostí.
Po nějakém čase mám opět možnost k vám tímto způsobem promlouvat.
Vždy, když píši tyto řádky, je toho tolik, co bych vám
rád řekl. Vše, co jsme za poslední období s Rainbow
zažili, o setkání s úžasnými lidmi, která bych rád popsal
a i o nadšení, síle a odhodlání, které bych vám rád dodal.
Náš obchod prošel v posledních letech zajímavým vývojem. Nástup internetového obchodu, nárůst společností
nabízejících „příležitost“, legislativní změny, které vždy
vyžadovaly přizpůsobení naší obchodní strategie.
Je však zajímavé, že ať se podíváme do české organizace
nebo kamkoliv na světě, tyto věci nikdy neměly vliv na
úspěch organizace nebo jednotlivců v ní. Náš obchod se
v tomto naprosto vymyká všemu, co je v ekonomickém
světě známé. Důvod je jednoduchý. V Rainbow mnohem
více než jinde záleží na odhodlání a nasazení každého
z nás. Dennodenně nám lidé dokazují, že „JE TO MOŽNÉ“, že záleží pouze na tom, jestli k situaci budu hledat
řešení nebo důvod, proč to či ono nejde. Rozhodnutí je
na každém z nás.
Nejúspěšnější lidé mnohdy museli překonat největší problémy a vyřešit ty nejkomplikovanější situace.
V našem obchodě je mnoho takových překážek, všichni
je známe – od odpadlé ukázky až po odchod člověka,
kterému jsme věnovali kus svého života. Tyto události

jsou nepříjemné, ale čím jsme zkušenější, čím jsme
odolnější, tím lépe se s takovými situacemi dokážeme
vypořádat a vyjít z nich silnější. Slabého člověka tyto
situace srazí do kolen, silného motivují k tomu, aby začal pracovat tvrději – odpadlou ukázku nahradit dvěma
dalšími, ztraceného člověka celým týmem nových, ještě
kvalitnějších lidí.
Pro mě je ctí setkávat se s lidmi, kteří patří do druhé
skupiny, ale zároveň mne neuvěřitelně motivuje posilovat ty, kteří ješte ve druhé skupině nejsou. To je hlavní
motto Rainbow obchodu: „Pomáhat těm, kteří se chtějí
zlepšovat, kteří chtějí být úspěšnější“.
Přes všechny změny kolem nás je pro náš obchod důležité stále to samé – udělat kvalitní ukázku, nadchnout
zákazníka pro Rainbow, požádat o pomoc s reklamou,
ihned si domluvit další ukázky, pozvat zákazníka do
kanceláře, ukázat mu, že stále existuje příležitost, která
mění životy, vzít ho s sebou na další ukázky, ukázat mu,
že nejlepší funkcí Rainbow je poskytnutí nadstandardního příjmu nebo přivýdělku a hlavně nezapomínat,
že tento proces se musí neustále opakovat, nikoliv jen
zkusit. Ti, kteří na to nezapomenou, budou úspěšnější.
A ti, kteří se nechají srazit prvním problémem, se úspěchu nedočkají.
Přeji vám mnoho sil a úspěchu
nejen v Rainbow obchodě!
RGD Jan Říčař
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P OS E L ST VÍ CHAI RMAN A & CE O
S P OL E ČNOSTI RE X AI R L LC

Celá řada lidí se mi vyjádřila, jak sebejistí
a nadšení jsou z příchodu nového roku
a upřímně mohu říci, že k nim také patřím.
Nový rok, další pokus, nová šance ke zlepšení! Jsem šťastný, že mohu říci, že rok 2016
byl pro Rexair celosvětově dobrým rokem.
Oblíbené rčení v našem obchodě je MĚJTE
DUHOVÝ DEN. A vím, že mnoho lidí může
říct, že měli DUHOVÝ ROK. Chci popřát
celé naší Rainbow rodině zdravý a šťastný
rok plný prosperity. Tady je několik myšlenek a citátů k zapamatování, aby náš rok
takový byl:
„Rodina nejsou vždy jen příbuzní. Rodina
jsou lidé ve vašem životě, kteří vás chtějí
ve svém. Ti, kteří vás berou takové, jací jste
a pomáhají vám být lepšími. Ti, kteří udělají
cokoli, aby viděli na vaší tváři úsměv a milují vás bez ohledu na cokoli.“ Rozšiřujme
velikost naší rodiny, jak je to jen možné.
Omluva ne vždy znamená, že jste se
zmýlili: „Znamená, že si vážíte vašeho

vztahu více než svého ega“. Osoba, která
se cítí oceněna bude vždy dělat více, než je
očekáváno.
Když se zaměříte na problém, budete
mít více problémů. Když se zaměříte na
možnosti, budete mít více příležitostí. Lodě
se nepotápí kvůli vodě, která je kolem nich.
Lodě se potápí kvůli vodě, která se do nich
dostane. Nenechte to, co se kolem vás děje,
proniknout do vás a stáhnout vás dolů.
Respekt si musíte zasloužit. Upřímnosti si
vážit. Důvěru si získat. Loajalitu oplácet.
Dobré věci se stávají těm, kteří věří. Lepší
věci těm, kteří jsou trpěliví a ty nejlepší
věci přicházejí za těmi, kteří se nevzdávají.
A v neposlední řadě: „Nakonec vždy litujeme šancí, které jsme nevyužili, vztahů, do
kterých jsme se báli jít a rozhodnutí, která
nám trvala udělat až příliš dlouho“. Kde
je naděje, tam je víra. A kde je víra, tam se
stávají zázraky. A jak praví další rčení: „Nejenže věřím na zázraky, já s nimi počítám“.

Hodně štěstí a dobrý recruiting!

Paul T. VIDOVICH
Chairman & CEO

www.rainbowaktuality.cz
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Helena Vondráčkov

vá

„Já jsem z Rainbow
		 absolutně nadšená!“
Co mám napsat ke jménu Helena Vondráčková… Každý ví, že je to jedna z nejúspěšnějších českých
zpěvaček. Z osobní zkušenosti mohu přidat, že je velmi příjemná, skromná, skutečná dáma. Když jsem
jel k Heleně na návštěvu, byl jsem přesvědčený o tom, že Rainbow sice vlastní, ale vzhledem k jejímu
nabitému programu nebude mít moc zkušeností s jeho používáním. Opak byl pravdou. Napadlo by
vás to?

Heleno, Rainbow doma máte asi 6 let, je
to tak?
Ano, tak nějak, přesně už si to ani nepamatuju.
Ale že Rainbow existuje jsem věděla už dřív.
Doporučoval mi ho už dávno jeden kamarád
muzikant – Láďa Chvalkovský. Jenže jsem na
to v té době nebyla nějak nastavená. Pak mi
volala kamarádka a poslala ke mně obchodní
zástupkyni. Ta přijela, byla příjemná a kompletně mi to předvedla. Díky ukázce jsem se
dozvěděla veškeré výhody a podrobnosti a byla
jsem hned nadšená.
Co u Vás rozhodlo pro pořízení Rainbow?
Za prvé, tady ten dům máme dost velký. A za
druhé, máme zvířata. Rainbow mi přišlo velmi
variabilní a výhodné. Nejen na vysávání, ale
i na klepání koberců, čištění peřin a postelí.
A hlavně perfektně funguje. Když jsem viděla
všechen ten „sajrajt“, co se u nás nacházel.
Nebo na čištění vzduchu, protože manžel kouří. Teda, tady ne, ale nahoře ve své pracovně.
Takže Rainbow používáme prakticky každý
den. Zrovna včera jsme to měli puštěné. Dáme
si tam vždycky nějakou vůni. Škoda, že to nejde
i při uklízení.
Proč ne?
Nebo to jde? Rozhodně, klidně to můžeme
rovnou vyzkoušet….
No jo, už to cítím. Tak to je paráda. Nějak jsem
si pamatovala, že se tam vůně dávají jen při
čištění vzduchu. Vidíte, člověk se zase dozví
něco nového.
Předpokládám, že máte nějakou paní na
úklid. Zbyde vám někdy čas vyzkoušet si
Rainbow sama?
Já se přiznám, s Rainbow uklízím většinou
sama. Paní, která ke mně chodí uklízet, už je
starší. A tak jsem se obávala, aby to nějak ne-

rozbila. Takže jsem zkušený uživatel. Jediné, co
jsem teda ještě nevyzkoušela, je praní koberců.
A co je podle mě vůbec úžasná věc, to je vlastně podstata celého tohohle přístroje. Že prostě
nevíří prach. Prostě geniální nápad, že to jde
do vodní nádrže.
Hlavní je separátor, to je ta odstředivka
nad vodou…
Jo jo, to byl nápad, to vám řeknu. Akorát, když
to pak vylívám, tak se bojím vylít to do záchodu. Protože těch chlupů ze psa je tolik… Tak
jsem vymyslela systém – vezmu velký cedník,
vyleju to přes něj a ten zbytek pak vyhodím.
Alespoň taky zjistím, jestli tam náhodou není
nějaký ten briliant (smích).
Zmiňujete psa… Venku jsem viděl vlčáka,
chodí i dovnitř?
Je sice venkovní, ale pouštíme jí za námi i sem.
Různě tady probíhá a nejvíc se jí líbí na peršánku. My jsme takoví tolerantní ke zvířátkům.
Takže koberce uklízím pravidelně. Proto jsem
nadšená z klepače. A taky jsem si u vás vysloužila ten malý klepač…
Za doporučení?
No já jsem se tenkrát s paní domluvila, že když
jí seženu další lidi, tak jsem za to dostávala
další věci. Postupně jsem dostala všechna přídavná zařízení. Pak jsem taky dostala matraci
a polštář a na něm teda spím dodnes.
Manžel uklízí také? Střídáte se?
Noooo, to ne (smích). Máme agenturu, kterou
manžel spravuje a vyřizuje veškerou moji
agendu, protože já s internetem tak trochu
bojuju. Takže většinou sedí u počítače – ono
toho je strašně moc. Ale já jsem z Rainbow
absolutně nadšená.
-jře-

www.rainbowaktuality.cz
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TOP SAL ES
září 2016

říjen 2016

Jana Gáboríková

Pavel Gottlieb

listopad 2016

Stanislav
Vaňourný

Adéla
Čzedronová

prosinec 2016

Tomáš
Tůmovec

Pavel
Gottlieb

leden 2017

únor 2017

Milan Mikulejský

Petr Vosýnek

Jana Gáboríková

Ústí nad Labem

SD M. & V. Bečvářovi

9 prodejů

Pavel Gottlieb (3/14, 9/15, 2/16, 10/16)

Ústí nad Labem

SD M. & V. Bečvářovi

14 prodejů

listopad 2016

Stanislav Vaňourný (11/16)
Adéla Čzedronová (5/15, 11/16)

Praha

SSD Ing. Žižkovi

Praha

SSD Ing. Žižkovi

prosinec 2016

Tomáš Tůmovec (5/11, 3/13, 5/15, 8/16, 12/16)
Pavel Gottlieb (3/14, 9/15, 2/16, 10/16, 12/16)

Praha

SSD Ing. Žižkovi

Ústí nad Labem

SD M. & V. Bečvářovi

Milan Mikulejský (12/98, 5/01, 8/05, 1/17)

Brno

CD Václav Ťupa

12 prodejů

Petr Vosýnek (6/00, 7/00, 4/04, 8/04, 7/05, 2/17)

Praha

SSD Ing. Žižkovi

11 prodejů

září 2016
říjen 2016

leden 2017
únor 2017

(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, 5–9/16)

8 prodejů

6 prodejů

Mi la n M i ku lej s k ý : 1 3 d em o / 1 2 p rod ejů v led nu 201 7
Hodně lidí se mě se zájmem ptalo na můj
lednový výsledek. Třináct demo a dvanáct
prodejů. Co k tomu dodat? S úsměvem mě
napadá, že těch prodejů mohlo být třináct.
Ale vážně.
Určitě uděláme vždy o něco více demo než
prodejů. Určitě je jisté, že bez dema nemůže být ani prodej, ani nováček a ani nové
demo. A je pravda, že si přeju dělat běžně

kolem třiceti demo za měsíc. Je ale také
pravda, že jen kvantitou kvality nedocílím.
V první řadě chci vidět každé demo jako
příležitost k prodeji. Rainbow je úžasný
výrobek, a pokud ho předvádím úžasným
zákazníkům, kteří mi dají prostor, vím určitě, že jejich rozhodnutí bude kladné. Pak už
jde jen o to, aby své rozhodnutí zrealizovali
hned.

Co tím myslím? Chci docílit 30-ti demo.
Ne ovšem proto, abych si mohl říct, že když
dnes neprodám, tak prodám zítra. Chci třicet demo, abych mohl mít třicet prodejů.
Neříkám to jako nějaké chvástání, ale chce
snad někdo z nás přemýšlet tak, že na
dnešním demu neprodá? Vím, že takového
poměru asi zcela nedocílím, ale nikdy o to
nepřestanu usilovat.
Milan Mikulejský

Pe t r Vosý n e k: 1 1 pro d ej ů v ú nor u 201 7, v ýherce z ájezd u d o L as Ve gas
Byl jsem požádán, abych napsal pár vět
o tom, jak jsem prodal 11 Rainbow v měsíci únoru. Je to příběh o tom, jak je každá
schůzka se zákazníkem velkou příležitostí
a jak může okamžitě vše změnit.
Vše začalo jednoduše. Chci tímto poděkovat kamarádovi Tomáši Tůmovcovi, který
na konci ledna 2017 nemohl jet v daný čas
k zákazníkovi, který vlastnil 17 let Rainbow,
protože si domluvil na stejný čas své demo.
Abychom u zákazníka dodrželi sjednaný
termín, jel jsem k manželům Hokrovým já.
U manželů Hokrových jsem udělal prohlídku starého Rainbow a protože jsou nadšenými majiteli, chtěli vidět i nový model.
Nové svítící Rainbow se jim hodně líbilo,
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hlavně čištění vzduchu a nový klepač.
Nové Rainbow si pořídili, druhý den jsme
společně domluvili 4 demo z dema a ještě jsem pozval celou rodinu včetně dcery s přítelem na návštěvu naší kanceláře
v rámci Dne otevřených dveří na 1. února
2017.
Všichni se společně hned zapsali na školení. Mezitím jsem prodal na domluvených
demo z dema 3 Rainbow kamarádům
pana Hokra. Po školení jsme v rámci startovacího týdne udělali 6 ukázek společně
s jeho dcerou Gabrielou a prodali další 3
Rainbow.
Ostatních 5 prodejů bylo už z dalších propagačních programů a demo z dema od

těchto nových majitelů. Pouze jeden prodej byl od budoucího zákazníka.
Hodně kolegů se mě ptalo, co jsem změnil
a já měl jen jednu odpověď:
„Měj rád zákazníky, nalaď se na ně, nebojuj s nimi a měj na paměti, že jim jdeš
pomoct vyřešit jejich problém s prachem,
vysvětlit jim, že každý vysavač zamořuje jejich domácnost plesnivým a nebezpečným
prachem. Ukaž, jak to čistě řeší Rainbow,
poraď s financemi a pomoz zákazníkům se
správným rozhodnutím.“
Přeji vám všem krásné a sluníčkem provoněné jarní dny, děkuji za příležitost
u Rainbow.
Petr Vosýnek

www.rainbowaktuality.cz

TOP L EADER
září 2016

říjen 2016

listopad 2016

prosinec 2016

leden 2017

únor 2017

GL Marcela Divišová
& Petr Kuzma

GL Marcela Divišová
& Petr Kuzma

GL Marcela Divišová
& Petr Kuzma

GL Marcela Divišová
& Petr Kuzma

GL Marcela Divišová
& Petr Kuzma

GL Marcela Divišová
& Petr Kuzma

září 2016

říjen 2016

listopad 2016

prosinec 2016

leden 2017

únor 2017

GL Marcela Divišová & Petr Kuzma

Praha

SSD Ing. Žižkovi

2 000 bodů

GL Marcela Divišová & Petr Kuzma

Praha

SSD Ing. Žižkovi

2 000 bodů

GL Marcela Divišová & Petr Kuzma

Praha

SSD Ing. Žižkovi

2 000 bodů

GL Marcela Divišová & Petr Kuzma

Praha

SSD Ing. Žižkovi

4 000 bodů

GL Marcela Divišová & Petr Kuzma

Praha

SSD Ing. Žižkovi

2 000 bodů

GL Marcela Divišová & Petr Kuzma

Praha

SSD Ing. Žižkovi

2 000 bodů

(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, 9/16)

(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, 9-10/16)

(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, 9-11/16)

(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, 9-12/16)

(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, 9-12/16, 1/17)

(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, 9-12/16, 1-2/17)

Momir Popovic
prezident společnosti Rexair

LISTO PAD 2016 – 7 nebo více osobních prodejů
Stanislav Vaňourný (Praha, SSD Ing. Iveta & Ing. Jiří Žižkovi)
Adéla Čzedronová (Praha, SSD Ing. Iveta & Ing. Jiří Žižkovi)
Miroslava & Petr Vosýnkovi (Praha, SSD Ing. Iveta & Ing. Jiří Žižkovi)
Dana Vojtíšková (Hradec Králové, AD Anna, Ing. Aleš & Vladislav Medlínovi)

PROSI NE C 2016 – 2 nebo více nováčků
Marcela Divišová (Praha, SSD Ing. Iveta & Ing. Jiří Žižkovi)
Adéla Sadílková (Ústí nad Labem, SD Margita & Václav Bečvářovi)

LED E N 201 7 – 7 nebo více osobních prodejů
Milan Mikulejský (Brno, CD Václav Ťupa)

www.rainbowaktuality.cz
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TOP MANAG ER
září 2016

říjen 2016

listopad 2016

prosinec 2016

leden 2017

únor 2017

EM Břetislav Ťujík

EM Břetislav Ťujík

EM Břetislav Ťujík

EM Břetislav Ťujík

EM Břetislav Ťujík

EM Břetislav Ťujík

září 2016

EM Břetislav Ťujík (1-3/13, 5-6/13, 8-12/13, 1-12/14, 1-7/15, 9-12/15, 2-9/16)

Praha

SSD Ing. Žižkovi

3 800 bodů

říjen 2016

EM Břetislav Ťujík (1-3/13, 5-6/13, 8-12/13, 1-12/14, 1-7/15, 9-12/15, 2-10/16)

Praha

SSD Ing. Žižkovi

3 800 bodů

listopad 2016

EM Břetislav Ťujík (1-3/13, 5-6/13, 8-12/13, 1-12/14, 1-7/15, 9-12/15, 2-11/16)

Praha

SSD Ing. Žižkovi

3 800 bodů

prosinec 2016

EM Břetislav Ťujík (1-3/13, 5-6/13, 8-12/13, 1-12/14, 1-7/15, 9-12/15, 2-12/16)

Praha

SSD Ing. Žižkovi

3 800 bodů

EM Břetislav Ťujík (1-3/13, 5-6/13, 8-12/13, 1-12/14, 1-7/15, 9-12/15, 2-12/16, 1/17)

Praha

SSD Ing. Žižkovi

3 800 bodů

EM Břetislav Ťujík (1-3/13, 5-6/13, 8-12/13, 1-12/14, 1-7/15, 9-12/15, 2-12/16, 1-2/17)

Praha

SSD Ing. Žižkovi

3 800 bodů

leden 2017
únor 2017

TOP CANDIDATE / AREA DISTRIBUTOR
září 2016

říjen 2016

listopad 2016

prosinec 2016

leden 2017

únor 2017

AD
Eva & František
Pařízkovi

CD
Václav Ťupa

AD
Anna, Ing. Aleš
& Vladislav
Medlínovi

AD
Anna, Ing. Aleš
& Vladislav
Medlínovi

CD
Václav Ťupa

CD
Václav Ťupa

září 2016

říjen 2016

listopad 2016

prosinec 2016

leden 2017

únor 2017
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AD Eva & František Pařízkovi

Kladno

RGD Říčař & Říčař

4 000 bodů

CD Václav Ťupa (2/16, 3/16, 10/16)

Brno

SSD Ing. Žižkovi

4 000 bodů

H. Králové, Jihlava

SSD Ing. Žižkovi

3 800 bodů

(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, 11-12/16)

H. Králové, Jihlava

SSD Ing. Žižkovi

3 800 bodů

CD Václav Ťupa (4/16, 10/16, 1/17)

Brno

SSD Ing. Žižkovi

4 000 bodů

CD Václav Ťupa (4/16, 10/16, 1/17, 2/17)

Brno

SSD Ing. Žižkovi

4 000 bodů

(11/01, 6/02, 7/02, 5/04, 9/05, 10/06, 2/07, 4/07, 2/08, 6/08, 9/16)

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, 11/16)

AD Anna, Ing. Aleš & Vladislav Medlínovi

www.rainbowaktuality.cz

TO P MAN AGER
nejlepší manažer

září 2016 - únor 2017

EM Břetislav Ťujík
Praha
SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi

22 800 bodů
Na zisku titulů se podíleli:
Jan Antoš, Pavel Bernard, Alena & William Best,
Vlastimil Cýrus, Lenka & Luděk Černých,
Gabriela Divišová, Marcela Divišová,
Pavel Kostelenec, Petr Kuzma,
Petr Modrý, Libor Popelka,
Marta Prokopová, Jitka Šíchová,
Jiří Špička, David Šuman,
Tomáš Tůmovec, Daniel Zubina

SAT EL L I T E DI ST R IBU TOR
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, 1-12/16, 1-2/17)

Zdravíme všechny Rainboušáky.
Je nám ctí se opět s vámi podělit o pár myšlenek z Rainbow příležitosti. S každým
rokem, který přibude v naší historii, jsme
o rok v Rainbow příležitosti bohatší o zkušenosti, jsme bohatší o další zážitky a hlavně víme, že ještě ne všichni o nás vědí. Stále
se setkáváme na Dni otevřených dveří s nováčky, kteří o nás slyší poprvé a jsou mile
překvapeni, jaká je Rainbow příležitost, co
všechno nabízí a co všechno dokáže umožnit. Zrovna v nedávné době jsme v naší
kanceláři „obnovili“ tabuli Rainbow příležitosti. Přidali jsme nové nápady, nové motivace, nové finanční odměny, aby se ze Dne
otevřených dveří stal ten nejzábavnější den
celého Rainbow týdne. Den otevřených
dveří musí nováčkům a zákazníkům ukázat
něco výjimečného: takže u nás se začíná
již od dveří, kdy nováček vchází. Nabízíme
skleničku sektu s jahodami a zároveň hned
zákazníkovi–nováčkovi předáváme dárek.
Následně probíhá registrace všech nováčků, aby si s námi mohli zahrát o další věcné
ceny v tombole. Pak společně představíme
Rainbow příležitost. Vyprávíme příběhy
o tom, jak jsme se dostali k Rainbow, co
jsme před tím dělali. A ti, co již Rainbow
dělají na Part–Time ukazují, jak lze i při
mateřské, při zaměstnání, při studiu nebo
v důchodu využít Rainbow příležitost. Jak
nemusí investovat žádné finance do začátku. Jedinou investicí každého jednotliv-
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ce je čas! A pokud nám poskytne svůj čas,
rádi mu s Rainbow příležitostí pomůžeme.
S každým Dnem otevřených dveří jsme
vždy blíž k rozrůstání se našeho týmu.
A když se tak zamýšlím, letos je to 18 let, co
v naší kanceláři děláme pravidelně Den otevřených dveří. Pro nováčky máme připravená školení, tréninky v terénu s obchodním
zástupcem, odměny za první samostatné
demo, odměny za první samostatný prodej
a odměny za získání dalšího nováčka. Zároveň jsou odměněni všichni, kdo nováčky
přivedli. Někdy získávají finanční bonusy,
někdy tankovací karty a velmi oblíbené jsou
VIP obědy v luxusních restauracích. Také
jsme za Recruiting zorganizovali pár zajímavých výletů: jednodenní zájezd do sklárny v Novém Boru, kde si každý vyrobil svou
vázu, byli jsme tři dny v Římě anebo celý
víkend v Karlových Varech. V odměňování
máme neomezené možnosti. Musí to být
hlavně zábavné. Momentálně znovu připravujeme naši oblíbenou soutěž na prodloužený víkend v Římě v roce 2018 a mohu
vám prozradit, že kvalifikace tentokrát nebude jen za prodeje, ale i za Recruiting. Ať
s námi letí nejlepší prodejci a zároveň nejlepší Recruiteři. Takže máme novou image
Dne otevřených dveří, máme nové motivace, soutěže… Teď už jen pojďme společně
naplňovat naše Dny otevřených dveří, ať už
jste v jakékoliv kanceláři. Navíc Chairman

společnosti Rexair Paul Vidovich odměňuje všechny nejlepší Recruitery speciálním
odznakem Recruiting Star. Chtějte nosit
tento odznak, ukazuje to nejdůležitější: že
nejste v Rainbow příležitosti sami.
Sdílejte Rainbow příležitost, mluvte o ní
každý den, na každém demu, u každého
zákazníka. Kdyby vám Rainbow příležitost
nebyla nabídnuta, tak tu dnes třeba nejste.
Takže za odměnu odměňujte zase ty ostatní .
Touto cestou bychom chtěli poděkovat
našemu týmu, který se vždy opravdu snaží naplnit každý náš Den otevřených dveří
a jsme rádi, že všichni přijali myšlenku, že
od dubna bude Den otevřených dveří více
méně „povinný“. Povinný v pozitivním slova
smyslu . Být na každém Dni otevřených
dveří, vzdělávat se v Recruitingu atd.
Také bychom chtěli poděkovat našemu synovi Slávkovi ♥, který je součástí celé naší
organizace. Dělá tréninky pro Part–Time,
pomáhá nám se školením nováčků, je Marketing Directorem a od ledna ještě Managerem celého servisního střediska, jelikož
následná péče o zákazníky musí být nedílnou součástí našeho obchodu.
Takže milujte Recruiting a milujte Den otevřených dveří.
SD Margita a Václav Bečvářovi

www.rainbowaktuality.cz

S UPER SAT EL L I T E DISTRIBU TOR
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, 1-12/16, 1-2/17)

Milí přátelé,
první jarní den už máme za sebou a sluníčko, které se opírá do oken spolu se
zpěvem ptáků nám dává naději, že zima
už skončila. Příliv nové energie, která s jarem přichází, je po zimním “odpočinku”
pro nás impulsem pustit se s chutí do
práce. Právě teď je čas na uložení semínek
do země, abychom později mohli sklízet
plody toho, co jsme zaseli. Zákony přírody
fungují spolehlivě, a nezapomeňme, že
i my jsme jejich součástí. Každé naše rozhodnutí, vše co uděláme, ovlivní výsledek
naší práce.
Pojďme tedy využít tohle krásné roční období a pusťme se do budování obchodu,
který nám všem může zajistit finanční nezávislost a skutečnou svobodu. Naplánujme si čeho chceme v životě dosáhnout.
Jak si svůj život vlastně představujeme. Je
jedno kolik je nám let, je jedno co všechno máme za sebou. Jediné důležité je, co
máme před sebou. A to, jaké dny prožijeme, je jenom na našem každodenním
rozhodnutí. Když se rozhlédneme kolem
sebe, uvidíme spoustu lidí, kteří nás mo-

hou inspirovat a můžeme se od nich mnohému naučit. Každé semínko potřebuje
péči, dobře vyživenou půdu, kvalitní vodu
na zalévání a paprsky sluníčka. Proto i my
musíme pečovat o sebe a svůj obchod.
Péčí o sebe si zajistíme dostatek energie,
kterou pak budeme potřebovat.
Vybudovat úspěšný obchod vyžaduje
spoustu energie, vůle a trpělivosti. Rainbow nám dává příležitost žít život, o kterém si mnozí ani netroufají snít. My už
v tomhle snu žijeme 25 let. A věřte, že
se ho nikdy nevzdáme. Jasně, že se občas
sluníčko schová za mraky, někdy může
přijít i pořádná vichřice, že se stromy ohýbají k zemi a občas přijde i bouřka, ale
jednou to sluníčko zase vysvitne. Kde je
vůle a láska, tam i velké problémy mívají
jednoduchá řešení.
Příležitost v Rainbow obchodě dnes otevírá náruč všem, kdo se chtějí pustit do
práce a svůj život změnit. Můžete být tím,
kým chcete. Můžete se nechat vést nebo
se naučit být vůdcem.
Chce to jen rozhodnutí a pustit se do prá-

ce. Pak už je všechno jednoduché. Naučit
se demo tak, abychom si ho užívali, tak
aby nás zákazníci doporučovali a tak, aby
chtěli jít s námi spolupracovat. Hlavním
motorem je pro nás náš cíl. To, co chceme dokázat a jak moc to opravdu chceme. Palivem jsou doporučení a noví lidé.
A pak už je jen musíme naučit, co už sami
umíme.
Nezapomeňme, že máme v rukou to
hlavní - naše RAINBOW. A právě tahle
mašinka dokáže kromě perfektního úklidu a zdravé domácnosti vytvářet nová
přátelství a plnit sny.
Nalaďte se s námi na duhovou vlnu
a nechte rozkvést své nadšení pro změnu.
Zahoďte, co vás omezuje, odpust’te všem,
kvůli kterým se trápíte. Dnes tady stojíte
před velkou příležitostí. Všichni jsme připravení poskytnout vám oporu, pokud ji
budete potřebovat, než budete dostatečně silní pro svůj další růst.
Přejeme vám krásné dny, správná rozhodnutí a spoustu doporučení ….
Vaši
Iveta a Jirka

www.rainbowaktuality.cz
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Dream Month
B Ř E Z E N

2017

V březnu 2017 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 Sofii.
Všichni, kdo předvedou 3+ demo
kteroukoli březnovou sobotu, získají pro
svůj tým jeden bod za každé březnové
sobotní demo nebo prodej. Zvítězí tým
s vyšším % převýšením kvóty.
Všichni obchodní zástupci
z vítězného týmu, kteří udělají
minimálně 3 demo alespoň
jednu březnovou sobotu, obdrží
speciální Dream Month Cup
odznak, který bude připomínat
jejich týmové vítězství.

U.S. / CANADA

INTERNATIONAL

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

Rainbow
poncho / deka

Rainbow plážová osuška
velikost: 175 x 86 cm

Rainbow

sada dvou
Rainbow 473 ml
SiliPINT
silikonových kelímků

cestovní taška
(lahev není součástí)

Udělejte kteroukoli březnovou sobotu
3 demo a máte šanci ve slosování

VYHRÁT $10.000 USD
na automobil dle vlastního výběru...

...nebo

JEDNO Z PĚTI
VOLNÝCH RAINBOW
Všichni, kdo předvedou 3+ demo kteroukoli
březnovou sobotu, získají los do třístupňového
slosování za každé březnové sobotní demo nebo prodej.

Výherci z ČR v minulých slosováních:
Marie Šindelářová 10.000 USD,
Lenka & Luděk Černých volné Rainbow.

Vyobrazené fotografie jsou pouze ilustrační. 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.

D ER M ATOPHAGO I DE S PTE RO NYS S I N U S
neb oli

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

Dnešní západní civilizace je typická tím, že
lidé tráví až 90% dne v uzavřeném prostředí
budov. Nejvýznamnějším prostředím pro
pacienty s alergií bývá prostředí bytu, pracoviště nebo školy, kde se mohou objevovat
značné koncentrace alergenů. Opakovaný či
trvalý kontakt s alergeny může pak onemocnění stále udržovat aktivní nebo i vést k jeho
zhoršování a riziku akutních stavů. Venkovní
prostředí má význam spíše sezónní, kdy jde
především o expozici pylovým alergenům,
případně vzdušným plísním.
Alergeny významné v domácím prostředí
jsou alergeny s celoročním výskytem. Hlavním alergenem jsou roztoč domácího prachu
(Dermatophagoides pteronyssinus) a alergen
kočky domácí. Náš známý roztoč domácího
prachu je těsně viditelný na tmavém pozadí
v normálním světle. Typický roztoč měří 0,4
mm na délku a 0,25-0,32 mm na šířku. Pro
přesnou identifikaci je potřeba alespoň desetinásobného zvětšení. Tělo roztoče domácího prachu má příčně pruhovanou pokožku,
roztoči mají standardně osm nohou. Hlavní
alergizující látkou jsou výkaly roztočů, které
jsou přítomny všude, kde roztoči žijí. Roztoč
domácího prachu přežívá ve všech klima-

tech. Daří se mu v krytém prostředí domů,
zejména v ložnicích a kuchyních. Roztoči
přežívají v kobercích, závěsech, čalounění,
nejlépe se jim ale daří v matracích a lůžkovinách. Tam obvykle naleznou ideální teplotu
i vlhkost pro svůj život i další množení.
V 1 g prachu je možné nalézt asi 100-500
jedinců. Největší koncentraci roztoče ponejvíce nacházíme v lůžku. Hlavním rezervoárem roztočů v lůžku je matrace. Čištění matrací je obvykle nejméně častým úkonem při
péči o čistotu lůžka. Roztoči se ale objevují
i v polštářích a přikrývkách. Uvědomíme-li
si, jakou část svého života trávíme v posteli,
snadno si domyslíme, jak významná může
expozice roztočovým alergenům být. Uvádí
se, že roztoči přebývají hlavně v péřových
lůžkovinách. To je sice do značné míry pravda, nicméně bylo prokázáno, že se významně
zdržují i v lůžkovinách z umělých materiálů.
Pokud se k roztočům v lůžku přidají ještě
alergeny zvířecí, je to pro alergika již riziko
zcela dramatické.
Chceme-li tedy astma a alergii dobře
a úspěšně léčit, musíme se snažit i o snížení kontaktu nemocného s alergeny. Péče
o prostředí by měla zahrnovat jak obecné

principy, tak cílená opatření. K obecným principům patří časté větrání, nekouření, udržování relativní vlhkosti v rozmezí 30 – 50 %.
K cíleným opatřením pak řadíme konkrétní
kroky směřující k odstranění alergenu.
Nejdůležitějším opatřením je péče o lůžko
alergika. Nezbytnou podmínkou jsou lůžkoviny z umělého vlákna, které se dají prát
nejméně na 60 stupňů. Roztoči se však usídlí
v jakémkoliv materiálu – v peří, dutém vláknu, bavlně i ovčí vlně. Péřové pokrývky jsou
nevhodné proto, že se nedají prát. Pokrývky
je nutné prát minimálně 1x za
2 měsíce, 1x za týden je nutné certifikovaným
přístrojem vyklepat matrace z obou stran,
povlečení se převléká 1x za 2 týdny. Známým
rizikovým faktorem jsou v lůžku i plyšové
hračky. Ty je třeba dobře udržovat, pokud
možno volit takové, které je možno vyprat.
Tato opatření pomáhají příznivě ovlivnit průběh nemoci alergika, snižují dávky potřebných léků a jsou prevencí dalšího zhoršování
alergických onemocnění.
Prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc.

Nezávislé laboratoře testovaly Rainbow a prokázaly, že

Meets
ASP:03:03
Standard for
Vacuum Cleaners

www.rainbowaktuality.cz

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

33

Rainbow zbaví domácnost velkého množství alergenů.

33

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

33

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

33

Při vyprazdňování nádoby s vodou nejste vystaveni alergenům.
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výzva pro všechny Area Distributory a Managery

PUTOVNÍ TROFEJ
ZA MĚSÍČNÍ VÍTĚZSTVÍ

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
fotografie 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 28.2.2017)
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NEW YORK & DETROIT
11. – 19. ledna 2017

Byla to moje první cesta za
oceán a letadlem vůbec.
Počáteční obavy z letadla,
dlouhé cesty a z neznáma se
rozplynuly už v Praze na letišti. Sešla se tam
parta příjemných, pohodových lidí, ochotných mi poradit a hlavně cestou překonávat
jazykovou bariéru.
V tu chvíli mi ještě nedocházelo, že za 12 hodin budu na jiném kontinentu, bohatší o zážitky, o kterých se mi ani nesnilo.
Po příletu do New Yorku jsme se ubytovali
v hotelu. Protože ,,noc byla ještě mladá‘‘, vyrazila jsem do ulic v příjemném doprovodu
Lenky a Luďka Černých nasát noční atmosféru rozzářeného rušného velkoměsta.
Pohled vzhůru, na vysoké budovy kolem, byl
nekonečný a světla tu výšku ještě umocňovala. Plni dojmů jsme se vrátili do hotelu načerpat sílu spánkem po třicetihodinovém dni.
Po snídani jsme vyrazili do města. Cestu jsme
si zkrátili metrem, což byl nezapomenutelný
zážitek hlavně pro nás, co jsme špatně načetli

www.rainbowaktuality.cz

jízdenku a jako černí pasažéři podlézali turniket. To bylo veselé.
Smutnější byl pohled na místo, kde stávala
,,dvojčata‘‘. Osud tisíců lidí, kteří přišli v troskách o život, dnes připomínají dva stejné,
krásné pomníky s jejich jmény. Zvláštní pocit
a hrozná představa. Vedle původních dvojčat
vyrostla ještě vyšší budova ,,One World‘‘, jejíž
věž končí v závratné výšce. Pro návštěvníky je
otevřená zajímavá observatoř. Do 102. patra
jsme vyjeli pohodlně a velmi rychle výtahem.
Naskytl se mi opačný pohled. Zatímco dole
v ulicích jsem byla obklopena obrovskými
domy, tak odtud naopak, ty ulice a domy vypadají jako stavebnice lega. Když jsem z té
výšky fotila to nepřeberné množství architektonických skvostů, došlo mi, že tohle nikomu
nevysvětlím a nepopíšu. To se musí zažít.
Ani se mi nechtělo dolů, ale to by byla škoda, protože venku zatím vykouklo sluníčko
a ohřálo nám lednový den na neuvěřitelných
17 stupňů. Tak už žádné metro, ale krásná,
dlouhá odpolední procházka přes prosluně-

nou Broadway. Večer ještě návštěva legendárního Empiru a obchodů kolem hotelu. Jak
ráda jsem v noci uléhala do královské hotelové postele.
V pátek ráno nás čekal přesun na letiště a do
Detroitu. Smekám klobouk před dokonalou
organizací pánů Řeháka a Říčaře, děkuji za
jejich průběžnou, pružnou péči a starostlivost o nás všechny. V neposlední řadě děkuji
i paní Žižkové, která, ani o dovolené, nevypadla z role ,,maminky“, byla skvělou společnicí
a průvodcem.
Prožila jsem neuvěřitelně pestrý a zážitků
plný týden. Na sobotním mezinárodním autosalonu NAIAS Detroit 2017 to vypadalo
jako v mraveništi. ,,Plechovou nádheru“ přišlo
obdivovat hodně lidí a musím uznat, že bylo
na co koukat, z čeho vybírat a o čem snít. Než
jsem se nadála, bylo odpoledne. Čekala nás
výborná večeře. Ale jak do té doby vyplnit
čas?
No, když jdeme kolem kluziště s půjčovnou
bruslí, to se musí využít. A tak jsem měla
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v padesáti letech ,,krasobruslařskou“ premiéru v Detroitu na náměstí pod vánočním stromem. To byla paráda. A jak potom chutnalo
pivo a steak v příjemné restauraci i společnosti.
Neděle byla ve znamení nákupů. Řidička hotelového auta nás dovezla v 11 hodin do outletového obchodního centra, kde bylo 184
obchodů a restaurací. O zábavu jsme měli
postaráno až do večera a nenudili se ani pánové, každý si tu přišel na své.
V pondělí jsme navštívili ústředí společnosti
Rexair LLC v Troy. Byl to zvláštní pocit a děkuji, že jsem mohla vstoupit do budovy, kterou
denně ukazuji zákazníkům na obrázku. Byli
jsme mile přivítáni, pohoštěni a seznámeni
s velmi příjemnými lidmi, kteří mají na starosti veškerou administrativu a bez nichž by náš
obchod nefungoval. Odpoledne nás čekala účast na hokejovém utkání NHL Montreal
proti Detroitu. Výsledek byl sice pouze 1:0, ale
zážitek stál za to.
Na úterý jsme se, myslím, těšili všichni. Náv–

štěva výrobního závodu v Cadillacu je pro
obchodního zástupce Rainbow velkou odměnou i inspirací. Pro mě tedy určitě. Cesta trvala 4 hodiny minibusem, protože vzdálenost
byla 300 kilometrová. Se skvělou partou ubíhal čas rychle a dobře jsme se bavili, zvlášť,
když jsme začali hrát hry, např. ,,tichou poštu“ a zapojili jsme i americké kolegy.
Přivítání ve výrobním závodě bylo opět milé
a srdečné. Prošli jsme celým provozem, od návrhů, přes výrobu a sklad. Automatické stroje
na výrobu různých komponentů byly fascinující. Z malých černobílých kuliček v násypce
na konci vypadne černé tělo Rainbow. To je
skoro jako zázrak zrození. Viděla jsem, jak se
bez použití lepidla spojí nádoba na vodu, jak
bravurně každý zaměstnanec ovládá všechny
operace a každou hodinu přechází na jinou
práci, jak se pod šikovnýma rukama rodí Rainbow a všechna přídavná zařízení. Všude byl
naprostý pořádek a čistý vzduch. Viděla jsem,
jak se dělají zátěžové testy a ověřuje kvalita
výrobku než odejde k zákazníkovi. Viděla jsem

celou historii.
Velmi si vážím, že mohu takový výrobek prezentovat. Vím, že nabízím to nejlepší a hlavně
přináším lidem domů to nejdůležitější - čistotu a zdraví. Aby těch dojmů a zážitků nebylo
málo, tak nás ještě na zpáteční cestě čekala
večeře v pravém steakhouse. Moc jsme si pochutnali a užili společný večer. Byla to dokonalá tečka za celým dnem i týdnem.
Ve středu dopoledne jsme zabalili kufry, dárky
a všechny dojmy a odpoledne jsme se vydali
na zpáteční cestu. Piloti letadel nás bezpečně
dopravili na letiště Václava Havla.
Nastalo loučení s těmi, kteří byli celý týden těmi nejbližšími a začalo vítání s těmi,
kteří nás doma celý týden postrádali.
Děkuji všem, kteří byli se mnou, za krásnou
atmosféru a přátelství. Všem, kteří mají zásluhu na organizaci. Děkuji manželům Medlínovým za podporu a soutěže. Děkuji za Rainbow a děkuji Rainbow za takovou příležitost.
Těším se na dema u zákazníků, abych takových akcí mohla zažít co nejvíc.
Dana Vojtíšková
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prodejní kvaliﬁkace splněna

3 TS s prvním prodejem: 1x Stanislav Vaňourný, 1x Miroslava & Petr Vosýnkovi, 1x František Bejblík

1
2

motivační soutěž na období

3
4
5

říjen

6
7
8

září

9
10

?

11

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

12
13
14
15
16
17
18

Milan Mikulejský

19
20
21
22
23
24

Miroslava & Petr Vosýnkovi

25

?

26
27

Petr Kuzma, Marcela Divišová, Tomáš Tůmovec

28

Stanislav Vaňourný, Jana Gáboríková

29
30

Miroslava Holotová, Lenka & Luděk Černých, Adéla Čzedronová, Milan Nedoma

31

Pavel Gottlieb , Věra Nováková

32
33

Eduard Sendulský, Gabriela Hokrová & Martin Vlček, Jitka Šíchová & David Šuman,
Dana & Miroslav Špeťkovi, František Bejblík, Martin Čupr
Marie Šindelářová, Karel Chalupský, Daniel Zubina, Vlastimil Cýrus, Jan Vosýnek,
Libuše & Miroslav Endtovi, Miloslav Šrámek, Dana Vojtíšková

34

Tomáš Stejskal, Libor Popelka, Pavel Kostelenec, Lucie Palasová

35

Pavlína Rožníčková, Peter Prokopec, Milan Košek, Miroslav Linka, Olga & Saša Bilun, Miroslav Petr, Tomáš Kovařík, Adéla Sadílková,
Ilona & Jiří Kůtkovi, Michal Schneider, Michaela Motyčková, Eva Bendová, Jana Šišková, Iveta Lodlová, Petr Modrý

12x 3 prodeje + 3 vyšk

Celkem 36 prodejů (3 prodeje měsíčně v průměru) +
bude OZ vyplacena provize v hodnotě volného Rainb

NOVÁČKŮM SE POČET PRODEJŮ

Např. nováček, který předvede své první demo v kvě

STIHNETE 36 PRODEJŮ UŽ DO C

Pak vás po pololetním mítinku čeká speciální VIP več

Milujete výzvy?

KV

Při k

Počítají první i druhé prodeje nových Rainbow e2. Area distributoři se nemohou se svými osobními prodeji účastnit. Úhradou nákladů na zájezd na Světový mítink Rainbow 2018 se rozumí zpáteční letenka, ubytování v
a musí se akce účastnit, jinak jeho výhra propadá. Pořadatelé si vyhrazují právo kdykoli bez udání důvodu zk

od 1. ledna do 31. prosince 2017

2018

? ?
?
?
Destinace pro Rainbow
Světový mítink 2018
bude oznámena na dubnovém
mítinku v Las Vegas...

kolení TS s prvním prodejem

+ 3 vyškolení nováčci s prvním prodejem v kvaliﬁkačním období. Za následující prodej po dovršení 36 prodejů v kvaliﬁkačním období
bow, která musí být použita k úhradě nákladů na zájezd.

Ů SNIŽUJE NA POČET ZBÝVAJÍCÍCH MĚSÍCŮ KVALIFIKACE x 3!!

ětnu, musí pro získání volného Rainbow prodat 24 Rainbow (8x3), od srpna pouze 15 Rainbow (5x3) atd.

CELOSTÁTNÍHO POLOLETNÍHO MÍTINKU?

čeře včetně noclehu. NAVÍC MÁTE ŠANCI ZÍSKAT ZA DALŠÍCH 36 PRODEJŮ DRUHÉ VOLNÉ RAINBOW A VZÍT S SEBOU SVÉHO PARTNERA/PARTNERKU.

VALIFIKUJTE SE ZA 100 prodejů...

kvaliﬁkaci za 100 osobních prodejů máte jistou účast bez ohledu na počet TS s prvním prodejem.

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)
krátit, přerušit nebo odvolat motivaci, změnit její pravidla či nahradit výhry jinými výhrami obdobné hodnoty.

Pražský hotel Hilton Prague letos hostil tra-

všechny přítomné na taneční notu. Tancova-

se však čekalo na online slosování uplynulé

diční slavnostní Rainbow ples. Již v pozdních

lo se za hudebního doprovodu kapely Charlie

motivace o dvě Škody Fabia Combi, které po

odpoledních hodinách se v nazdobeném

Band a mohli jsme vyzkoušet snad všechny

celý večer zdobily kraje pódia. Až z dalekého

a pestře nasvíceném kongresovém sále sešli

taneční kreace.

Tádžikistánu vylosoval dva šťastlivce Tomáše

všichni, kteří svůj profesní a často i osobní
život zasvětili úžasnému zdravotnímu a čisticímu systému Rainbow. Dámy v dlouhých
róbách a pánové v oblecích se dlouho vítali
a poté společně povečeřeli, aby si následný
program náležitě užili.
Náš starý známý moderátor Petr Rychlý bohužel onemocněl, a tak jsme celý večer strávili pod taktovkou vždy skvělého RGD Jana Říčaře. O slavnostní zahájení se postaral svým
tanečním vystoupením charismatický tanečník, známý z pořadu Star Dance, Marek Dědík
s partnerkou Terezou Stařičnou. A tak naladil
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Krátké přestávky byly vyplněny slavnostním
předáním ocenění za celoroční práci. Hlavní
hvězdou večera v oceňování byla zcela jistě

Tůmovce a Marcelu Divišovou náš partner
pro rozvoj nových teritorií a tádžikský Satelitní distributor Temur Rakhimov.

paní Jana Gáboríková, která snad nechyběla

Na závěr programu poděkovali SD Bečvářovi

na pódiu v žádné z kategorií.

a SSD Žižkovi všem svým lidem a znovu při-

Velmi půvabná a sympatická moderátorka
a zpěvačka Gábina Partyšová, hrdá majitelka
Rainbow, zazpívala několik známých písní,
aby opět přilákala všechny tanečníky na par-

pomněli, že je to již 25 let, co Rainbow obohatilo jejich životy. RGD Zdeněk Říčař přidal své
poděkování a popřál všem mnoho dobrého
v tomto roce.

ket. V dalších krátkých přestávkách došlo i na

Pak nás již zase roztancovala kapela Charlie

tombolu a ti šťastnější si odnesli domů nové

Band a DJ Olda Burda až do pozdních nočních

kabelky Guess, pánské značkové doplňky, ale

hodin.

také hlavní výhru, volné Rainbow. Netrpělivě

-ms-

www.rainbowaktuality.cz
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ČESK Á REPUBLIK A – KONEČNÉ V ÝSLEDKY ROČNÍHO HODNOCENÍ 2016
SALES CHAMPION 2016

Jana Gáboríková

24

TOP LEADER 2016

GL Marcela Divišová & Petr Kuzma

TOP MANAGER 2016

EM Břetislav Ťujík

Ústí nad Labem – SD M. & V. Bečvářovi, 94 prodejů

Praha – SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi, 32 800 bodů

Praha – SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi, 43 600 bodů

TOP AREA DISTRIBUTOR 2016

SATELLITE DISTRIBUTOR 2016

SUPER SATELLITE 2016

Anna, Ing. Aleš & Vladislav Medlínovi

SD Margita & Václav Bečvářovi

SSD Ing. Iveta & Ing. Jiří Žižkovi

H. Králové, Jihlava – SSD Ing. Žižkovi, 33 300 bodů

Ústí nad Labem, 48 000 bodů

Praha, Tábor, 48 000 bodů

www.rainbowaktuality.cz

PŘ Í LE Ž I TOST

2017

BEZ HR ANIC ...

.cz

| R spol. s r.o., Na Třebešíně 3158/11, 130 00 Praha 3 – Strašnice | e-mail: info@rainbowsystem.cz

SUPER SATE L L I TE D I S T R I B U TO R 20 1 7
1.

Ing. Iveta & Ing. Jiří Žižkovi

Praha, Tábor

RO Č N Í H O D N O C E NÍ 20 1 7

8 000 b.

průběžné výsledky k 28. únoru 2017

SATELL I TE DI S TRI BU TO R 20 1 7
1.

Margita & Václav Bečvářovi

Ústí nad Labem

8 000 b.

2.

Miloslav Ťupa

Plzeň

7 200 b.

TO P LEAD ER 20 1 7

TOP D I S TRI BUTO R 20 1 7
1.
2. – 3.
2. – 3.

1.

GL Marcela Divišová & Petr Kuzma

Praha

4 000 b.

2.

GL Lenka & Luděk Černých

Praha

3 600 b.

CD Václav Ťupa

Brno

8 000 b.

3.

GL Jana Gáboríková

Ústí nad Labem

3 300 b.

AD Petra & Tomáš Bečvářovi

Mladá Boleslav

7 000 b.

4.

TL Jitka Šíchová & David Šuman

Praha

3 200 b.

7 000 b.

5.

GL Milan Nedoma

Plzeň

3 100 b.

AD Miroslav Sladký

Tlučná

4.

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

6 200 b.

5.

AD Martina & Josef Suchých

6 100 b.

Nevřeň

SALES C H AM PIO N 20 1 7

TOP M A N AGE R 20 1 7
1.

EM Břetislav Ťujík

Praha

1.

Milan Mikulejský

CD Václav Ťupa

18 prodejů

2.

Petr Vosýnek

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi

14 prodejů

7 600 b.

3.

Petr Kuzma

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi

10 prodejů

2.

JM Miroslava & Petr Vosýnkovi

Praha

5 200 b.

4. – 5.

Marcela Divišová

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi

9 prodejů

3.

EM Libuše & Miroslav Endtovi

Praha

4 000 b.

4. – 5.

Tomáš Tůmovec

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi

9 prodejů

4.

EM Martin Hach

Tábor

3 100 b.

6. – 7.

Jana Gáboríková

SD M. & V. Bečvářovi

8 prodejů

5.

JM Jana Šišková

Ústí nad Labem

3 000 b.

6. – 7.

Stanislav Vaňourný

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi

8 prodejů

SALES CHAMPION 2011

SALES CHAMPION 2012

SALES CHAMPION 2013

Marcela Divišová
& Petr Kuzma

Marcela Divišová
& Petr Kuzma

Jana Gáboríková

Roman Nevím

Jana Gáboríková

Jana Gáboríková

SD M. & V. Bečvářovi

SD M. & V. Bečvářovi

SD M. & V. Bečvářovi

SD M. & V. Bečvářovi

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi

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

89 prodejů

116 prodejů

117 prodejů

94 prodejů

106 prodejů

Speciální motivace pro českou Rainbow organizaci
na období od 1. 1. do 31. 12. 2017

SALES CHAMPION 2014

SALES CHAMPION 2015

SALES CHAMPION 2016

Sales Champion 2017

CHAMPIONS

Nejlepší obchodní zástupce, neboli obchodní zástupce s největším počtem
osobních prodejů Rainbow v období leden - prosinec 2017
získá zlatý prsten s drahokamem osazený diamanty.
V případě shodného počtu prodejů rozhoduje o výherci vyšší počet provedených demo
v období 1.1. – 31.12.2017.
Při opakovaném ročním vítězství získává Sales Champion další prsten nebo libovolný šperk
ve stejné hodnotě.
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.

Vlasta a Antonín
Panenkovi
„Rainbow mě strašně chytlo!“
I když někdo není sportovním fandou
a třeba o fotbalu neví vůbec nic,
jméno Antonín Panenka prostě zná.
Je totiž skutečnou legendou, a to
nejen kvůli své pověstné penaltě na
mistrovství světa v roce 1976. A jak se
říká, za každým úspěšným mužem
stojí silná, milující žena. Antonín měl
to štěstí a takovou ženu před padesáti
lety našel. Jsou spolu od šestnácti
a my známe Vlastu Panenkovou docela zblízka. Před pár lety byla součástí
Rainbow obchodu, proto mě napadlo
zprostředkovat vám její pohled na
práci obchodních zástupců.
Vlasto, rád vás po dlouhé době
vidím, jak se máte?
Skvěle. Jsem v důchodu, odpočívám,
uklízím, starám se o rodinu…
A nestýská se vám?
Stýská. Pro mě to byly úžasný dva
roky. Mohla jsem ukázat svým
známým, kteří mají malé děti, jak
Rainbow funguje. Že je to pro ty
děti úplně něco jiného. Že můžou
dýchat úplně jiný vzduch. Protože
víte, co normálně lítá z vysavače,
když mu svítíte lampou na výfuk.
Mě to prostě strašně chytlo. Chtěla
jsem, aby všichni lidi s malými dětmi
měli doma zdravé prostředí. Tak jsem
je začala oslovovat a hrozně mě to
bavilo. Předvádět nejprve u známých
a pak i cizích lidí, jak se s tím uklízí.
Jak jste se vlastně k Rainbow
obchodu tenkrát dostala?
Tonda: Původně chtěla koupit celý
Rainbow, celou firmu (smích)…
Vlasta: U mě to začalo tak: kamarád
Jirka si chtěl pořídit Rainbow, úplně
se do něj zbláznil. Řekl, že si na toho
Rainbíka vydělá, že ho prostě musí
mít. A teď mi to tak popisoval a já
jsem řekla, to já ho musím mít taky.
Pak jsem Rainbow viděla od Petra
Vosýnka a to už bylo jasný, že mě to
chytlo za srdce.
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Když jste pracovala u nás, byla
jste velmi úspěšná. Sama jste prodala i 16 Rainbow za měsíc…
Vlasta: To jo. Vydělávala jsem si
velmi slušně. Dokonce jsem i povýšila v kariéře a kvalifikovala se na
Pacesetter program v Piešťanech.
Bylo to tam úžasný a hlavně, mohla
jsem manželovi oplatit, že jsem ho
taky jednou někam vzala já.
Tonda: Ono pracovat za provizi je
pro lidi motivační faktor. A Vlasta
je taková příjemná, proto si to od ní
všichni kupovali.
Vlasta: Já si s nimi vždycky tak
pokecala, se všemi zákazníky jsme
byli naprosto v pohodě. Spousta lidí
mi pak ještě volala i jen tak. Bavilo
mě jezdit na ukázky. Po cestě vždycky
někde na kafíčko na pumpě. Bylo to
fajn, moc ráda vzpomínám.
Tonda: Do dneška si s některýma
dopisuje (smích).

zení. Fotbal je pro mě nejobtížnější,
protože tam se musí hodně běhat.
Ale tenis a golf si užívám. A ještě
hraju závodně ping-pong, takovou
nižší soutěž, tím se bavím.
Uděláme ještě nějakou fotku?
Vlasta: I se mnou? Já jsem si nemyslela, že mě budete taky fotit, protože
každý fotí jenom jeho… Já kvůli tomu
s Tondou ani nikam nechodím, protože to je strašný, to se nedá (smích).
Tonda: Je fakt, že si mě pořád někde
někdo fotí, ale to k tomu životu patří,
vždyť mě ty lidi celý život podporují!
A teď konečně budeme mít i nějakou
společnou fotku (smích).
-jře-

Tak se k nám zase vraťte…
Mně je pětašedesát, už jsem se cítila
unavená. U Rainbow pro mě bylo
těžký tahat krabice, třeba do třetího
patra. Teď už si to užívám jen doma.
Vždycky vezmu Rainbíka, dám si
k němu všechny nástavce, vezmu si
prach, pak si s ním vysaju podlahy,
udělám postele, připojím vytírání a je
hotovo.
Tonda: A já jdu na pivo. Mě by to do
ruky nesvěřila.
Vlasta: Ty bys chtěl uklízet?
Tonda: Ale vždyť ty mě k tomu stejně
nepustíš.
Vlasta: To je pravda. On nesmí doma
na nic sáhnout, to je moje práce.
Když Tonda začínal s fotbalem, tak
jsem se rozhodla, že budu dělat
zázemí a starat se o domácnost, aby
se mohl věnovat sportu naplno.
Tondo, vyběhnete ještě občas na
trávník?
Jo, ještě občas. Už moc nemůžu,
protože mám nějaká pohybová ome-

www.rainbowaktuality.cz

www.rainbowaktuality.cz
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březen 2017

RGD
večeře
speciální

RGD Zdeněk Říčař & Jan Říčař vyhlašují speciální motivaci na měsíc březen 2017

autentická mexická restaurace
Mexico?
Proč asi

Na výherce čeká unikátní atmosféra, skvělé jídlo
i tradiční mexické nápoje...

Společně se svými partnery získají
pozvánku na VIP večeři s RGD:

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

• všechny březnové Recruiting Stars
• všichni s 10+ osobními prodeji v březnu
• další 3 nejlepší obchodní zástupci
(v případě rovnosti prodejů rozhoduje větší počet demo)
Pořadatelé mají výhradní právo vysvětlit pravidla této motivace a určit práva všech jejích účastníků.
Rozhodnutí pořadatelů jsou konečná.

V rámci programu

přispíváme z každého předvedení
přístroje Rainbow České iniciativě pro
astma (ČIPA) na boj proti astmatu
a alergii.
Celkový příspěvek k 28. 2. 2017:

553.920 Kč

==pětsetpadesáttřitisícedevětsetdvacetkorun==

Děkujeme, že pomáháte s námi!

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

Meets
ASP:03:03
Standard for
Vacuum Cleaners

Rainbow je držitelem zlaté známky AHAM,
což znamená, že splňuje přísné zkušební
postupy pro odstraňování prachových
částic a pylu ze vzduchu
a je certifikováno jako zařízení
VHODNÉ PRO ASTMATIKY A ALERGIKY.

RG D Z D E N Ě K ŘÍČ AŘ & JAN ŘÍ Č AŘ
C E N T R Á LN Í K A N C EL ÁŘ PR AH A, KL AD NO

AD Eva & František
Pařízkovi

RGD Zdeněk Říčař předává odznaky
nováčkům s prvním prodejem.

Hodnocení předchozího týdne nováčků v Centrální kanceláři.

Milan Košek, Pavlína Rožníčková a Peter Prokopec hlásí první prodeje ve své kariéře.
MD Michaela Motyčková si na mítinku vysloužila speciální odměnu,
kterou jí předává trenér manažerka Lucie Palasová.

AD Eva a František Pařízkovi obsadili 3. místo v celkovém hodnocení
distributorů za rok 2016. Blahopřejeme!
Centrální kancelář si letošní slavnostní ples v hotelu Hilton
Prague opravdu užila. Skvělé jídlo, tanec, zábava.

Servisní technici Miroslav Linka (vlevo) a Miroslav Petr
(druhý zprava) – „Vyhrajeme v tombole volné Rainbow?“
RGD Jan Říčař předává Miroslavu Linkovi odznak
za 100 osobních prodejů. Blahopřejeme!

Na pondělním mítinku přebírá Peter Prokopec
provizi od Dany Petrové.

www.rainbowaktuality.cz
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S S D IN G . IV E TA & I NG . J I ŘÍ Ž I Ž KOVI
P R A H A , TÁ B O R
Zapíjíme první prodej volného
Rainbow za 60.000 Kč
Gabriely Hokrové a Martina Vlčka.

Odznak za 500 osobních prodejů přebírá
Tomáš Tůmovec.

Halloweenští TOPáci. Moc jim to slušelo.
Halloweenský mítink se nesl ve znamení
překvapení. Provizi cash si odnesla od Ing. Jiřího
Žižky Adéla Čzedronová.

Pro nejvíce ceněný odznak u Rainbow za přivedené
nováčky si 2x přišel Standa Vaňourný.

Odznak za 300 osobních prodejů získal
Karel Chalupský.

PřevzalI jsme si krásné ceny ze společnosti Rexair za práci o sobotách.

AquaMate v lednové soutěži získal
Fanda Bejblík.
Cestu do Las Vegas v soutěži vyhráli Petr
Kuzma a Petr Vosýnek.
Tak si to Vegas pořádně užijte.

Odznak za první prodej u Rainbow si z mítinku odnesli
Eduard Sendulský, Marta Prokopová, Petr Modrý, Vlastimil Cýrus,
Pavel Kostelenec a Daniel Zubina.
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Unikátní skleničky s uzlem za 10 a více
prodejů má Tomáš Tůmovec, manželé
Černých a Adéla Čzedronová.

Své první volné Rainbow za 60.000 Kč získali manželé Kůtkovi, Daniel Zubina, Pavel Kostelenec, Vlastimil Cýrus.
Další volné Rainbow za desetinky mají Marcela Divišová s Petrem Kuzmou
a za práci se skupinou 8 volných Rainbow Břéťa Ťujík.

www.rainbowaktuality.cz

AD A N N A , IN G . A L E Š & VL ADI S L AV M EDL Í NOVI
H R AD EC KR ÁLOVÉ, JIH L AVA

Za své prodeje získat zájezd
do USA a navrch bonus $1000.
To vše je u Rainbow možné.

Kdo testuje koho?
Dana Vojtíšková v testovacím
oddělení výrobního závodu.

Naše kancelář se stala nejúspěšnější pobočkou roku 2016!

New York, ústředí společnosti Rexair, výrobní
závod v Cadillacu, zápas NHL, ale i věhlasný
autosalon, to vše Dana Vojtíšková navštívila
v lednu s Rainbow.

14.12.2016 dostali Anna a Aleš nejkrásnější dáreček.
Jmenuje se Isabella.

V listopadové soutěži Dana Vojtíšková vyhrála úžasnou televizi,
gratulujeme Daně i Milošovi.

C D VÁC L AV ŤU PA
BR NO

Martin Čupr
zvoní po
prodeji.

Jiřina Mikulejská potvrzuje termín dalšího dema.

Václav Ťupa plánuje termíny pravidelných školení.

www.rainbowaktuality.cz

Milan Mikulejský
má k 10. dni v měsíci už sedm prodejů.

Radka a Ivo Hanákovi domlouvají servisní
prohlídky u stávajících zákazníků.
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A D P E TR A & TOM ÁŠ BEČ VÁŘOVI
M L A DÁ B O L E S L AV

Tomík a medvěd...
Tatííí jedůůůů!!

Domlouvat demo se musí s úsměvem.

Ještě levou a jdu na to!

Upíři ve Škoda muzeu.

C D HA N A & L IBOR NYG RÝ NOVI
Č E S K É B U D Ě J OV I C E

Návštěva na Dni otevřených
dveří – rodinka Pokorných.

Losování tomboly při tréninku.

Už nám dorůstá nastupující generace ...
Libor s dcerou Adélou na lednovém Rainbow plese
v hotelu Hilton Prague.
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„Tati, že bude náš...“
Stanislav Pokorný s dětmi při registraci nováčků. Ze slavnostního plesu jsme si odnesli cenu za 2. místo v kategorii Distributor 2016.

www.rainbowaktuality.cz

SD M ILO S L AV ŤU PA
P LZ E Ň , N E V Ř E Ň

AD Martina & Josef
Suchých

Do plzeňské kanceláře zavítal Ježíšek a každému nadělil krásný vánoční balíček.

AD Miroslav
Sladký

Vánoce si zpříjemní i Milan Nedoma...
Na lednovém slavnostním plese jsme
si zazpívali s Gábinou Partyšovou.

Ing. Milan Nedoma a Miloslav Ťupa jsou připraveni
zahájit sobotní mítink.

AD Jana & Jiří
Vaněčkovi

AD Miroslav Sladký
s vítězným kloboukem.

Milan Nedoma získal trofej prezidenta Rexair
Momira Popovice za dva nováčky v prosinci.

Skvělé ceny z mítinkové tomboly si odnesli Natálka Štotová, Honza Páleník, Milan Habich a Martin Kubíček.

www.rainbowaktuality.cz
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S D M A RG I TA & VÁC L AV BEČ VÁŘOVI
Ú ST Í N A D L A B E M

Na Dni otevřených dveří se vždy dobře bavíme.

Asistentka marketinku Pavlína Kuchařová,
Marie Šindelářová a CD Mirka Holotová
si to na plese Rainbow užívají.

MD Slávek Bečvář při tréninku nováčků.

Jeden z našich
únorových Dní
otevřených dveří.

SD Václav Bečvář, Pavel Gottlieb, Mirka Holotová a Jana Gáboríková
přebírají deky a tašky Rainbow z celosvětové soutěže.

Nováčci Tomáš Kovařík a Martin Řehořek
vyráží na svá první dema.
Na Dni otevřených dvěří jsme v únoru předali ocenění za Recruiting:
(zleva) Petr Mališ, Adéla Sadílková, Tomáš Kovařík, Michaela Mališová,
Marie Šindelařová, Iveta Lodlová.

Michaela Mališová vyhrává svou první výhru
v tombole na plese.

Vyherci čokolád – bonusy za demo z dema na Propagačním programu.
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Nováčci Michael Mikeš a Martin Řehořek blahopřejí
svému „guru“ Tomáši Kovaříkovi k novému autu.

www.rainbowaktuality.cz

Jsme velice rádi, že navštěvujete Facebookovou stránku Rainbow (https://www.facebook.com/RainbowCzechRepublic/)
a každý váš komentář, sdílení příspěvku či zpráva nás velice těší. Zároveň bychom Vám dali

N Ě KO L I K R A D,

JA K S E S T R Á N KO U E F E K T I V N Ě P R ACO VAT. . .
Nové příspěvky se začínají publikovat na začátku měsíce, další pak zveřejňujeme zhruba jednou za tři dny. Během měsíce jich zveřejníme
osm až deset. Zveřejňování probíhá odpoledne a ve večerních hodinách. Prosíme tedy o podporu těchto příspěvků, a to jak formou
„lajkování“ nebo psaním komentářů, tak hlavně formou sdílení. Každá aktivita u příspěvku zvyšuje jeho dosah.
Můžete také zvát své přátele a známé na Facebookovou stránku,
pomocí tlačítka „Pozvat přátele k označení této stránky jako
To se mi líbí“:
V pravém sloupci téměř nahoře:

Dále je možné vybrat si za pomocí tlačítka „Sleduji“, jak
se vám mají příspěvky z této stránky v kanálu vybraných
příspěvků zobrazovat. Zároveň se ujistěte, že máte
zapnutá upozornění.
V nabídce „Sleduji“ stiskněte symbol tužky.

Objeví se tabulka,
ve které zaškrtněte
„Zobrazit jako první“.
V případě, že jste fanoušky stránky,
můžete to vidět maličko jinak:
V dalším kroku se vám otevře
okno s vašimi přáteli, které
můžete jednotlivě pozvat
k „lajknutí“ stránky.

Komentáře se vždy vztahují k tématu příspěvku. Prosíme,
dbejte na to, co je uvedeno v etickém kodexu. Hanlivé
a urážlivé komentáře na tuto stránku nepatří, stejně tak
není povoleno řešit na této stránce osobní spory.
Upozorňujeme, že na Facebookové stránce není tolerována veřejná reklama, například uvádění vašeho telefonního
čísla pod příspěvky.

Kromě toho budeme moc rádi za jakékoli vaše náměty na příspěvky. Fotografie, příběhy – cokoli, co se týká Rainbow,
posílejte na info@rainbowsystem.cz. Pokud to jen trochu půjde, rádi budeme vaše příspěvky veřejně publikovat.

www.rainbowaktuality.cz
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Estonsko

R EG I ON ÁL N Í ŠAMPI Ó NI EVOLU TION

Lotyšsko

Rusko

Litva
Rusko
Polsko

Česká
republika

region EVOLUTION

Rakousko
Slovinsko

Ukrajina
Slovensko
Maďarsko
Rumunsko

Společnost Rexair LLC rozděluje své odběratele do dvou trhů.

Srbsko

Trh domácí (US/ Kanadský) a trh Mezinárodní. Mezinárodní trh je rozdělen do šesti regionů: Latin
American, Challenger, Evolution, Rain Dreams, Phoenix a Asia Pacific.
ISC Shawn Jones
mezinárodní
prodejní konzul

Bulharsko
Makedonie

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.

Sales Champs

Recruiting Champs

prodejní šampióni

Řecko

Demo Champs

rekrutinkoví šampióni

Marketing Champs

demo šampióni

marketinkoví šampióni

září 2016

Denis Labusga

září 2016

Valentin Kostadinov

září 2016

Emilia Dimova

září 2016

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

říjen 2016

Pavel Gottlieb

říjen 2016

Rumjana Karavasteva

říjen 2016

Emilia Dimova

říjen 2016

R. Stoyanova & M. Gancheva
SD Emil Vishnin
1 476 demo

listopad 2016 Zdislaw Kocel
AD Tomas Klys
11 prodejů

listopad 2016

Mariusz Stronski

listopad 2016 Genko Slavov
AD I. Ivanova & R. Georgieva
46 demo

listopad 2016 R. Stoyanova & M. Gancheva
SD Emil Vishnin
1 146 demo

prosinec 2016 Iwona Bugaj
AD Tomas Klys
11 prodejů

prosinec 2016 Genko Slavov
AD I. Ivanova & R. Georgieva
5 TS

prosinec 2016 Emilia Dimova
AD V. & D. Kostadinovi
44 demo

prosinec 2016 R. Stoyanova & L. Lyubomirova
SD Emil Vishnin
1 164 demo

leden 2017

AD Dariusz Dudzinski
11 prodejů

SD M. & V. Bečvářovi
14 prodejů

Denis Labusga

leden 2017

Petr Vosýnek

únor 2017

AD Dariusz Dudzinski
13 prodejů
únor 2017

SSD Ing. Žižkovi
11 prodejů

AD V. & D. Kostadinovi
3 TS

AD Chobanov & Stoianov
8 TS

AD Tomas Klys
7 TS

Siana Georgieva

leden 2017

Dimitrina Paneva

únor 2017

AD V. & D. Kostadinovi
7 TS

AD Emil Grekov
4 TS

AD V. & D. Kostadinovi
37 demo

AD V. & D. Kostadinovi
54 demo

Emilia Dimova

leden 2017

R. Stoyanova & L. Lyubomirova

Marie Šindelářová

únor 2017

R. Stoyanova & L. Lyubomirova

SD Emil Vishnin
1 041 demo

AD V. & D. Kostadinovi
43 demo

SD Emil Vishnin
1 098 demo

SD M. & V. Bečvářovi
39 demo

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...

od 1. června 2013

RGD

10+ motivace

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

v období od září 2016 do února 2017 sklenice získali:
říjen2016 : Pavel Gottlieb, Adéla Čzedronová, Lenka & Luděk Černých, AD Eva & František Pařízkovi
leden 2017: Milan Mikulejský
únor 2017: Petr Vosýnek

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.
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3in1
RGD Zdeněk Říčař & Jan Říčař představují
PRESTIŽNÍ TROFEJ pro českou Rainbow organizaci

TŘI PRODEJE
V JEDEN DEN
„ . . .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 ! “
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
dne uzavře 3 prodeje nových Rainbow e2.
Pořadatelé mají výhradní právo vysvětlit pravidla
této motivace a určit práva všech jejích účastníků.
Rozhodnutí pořadatelů jsou konečná.

PRVNÍ DRŽITEL TROFEJE V ČR

Stanislav Vaňourný
SSD Ing. Iveta & Ing. Jiří Žižkovi

6. listopadu 2016

V ÝS LE D KOVÁ L I ST I NA
ZÁ Ř Í 201 6
TS s 1. prodejem
SD M. & V. Bečvářovi: E. Bendová, P. Šporerová

PROS I NEC 20 16
TS s 1. prodejem

ŘÍJEN 201 6

SD M. & V. Bečvářovi: M. Mališová
SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi: D. Zubina, G. Divišová, P. Modrý, P. Kostelenec

24 DEMO – Part Time
AD A. & V. Lypchakovi: V. Novotná

100+ osobních prodejů v kariéře

48 DEMO – Full Time
SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi: L. & L. Černých

TS s 1. prodejem

Eva & František Pařízkovi

AD E. & F. Pařízkovi

700 prodejů

Miroslav Linka

RGD Z. Říčař & J. Říčař

100 prodejů

L EDEN 20 1 7

SD M. & V. Bečvářovi: L. Drunecký
SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi: I. & J. Kůtkovi

100+ osobních prodejů v kariéře

CD Václav Ťupa: F. Doskočil
Tomáš Tůmovec

100+ osobních prodejů v kariéře
Milan Mikulejský

CD Václav Ťupa

800 prodejů

Lenka & Luděk Černých

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi

500 prodejů

L ISTO PAD 2016
TS s 1. prodejem

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi

Ú NO R 20 1 7
24 DEMO – Part Time
SD M. & V. Bečvářovi: A. Sadílková

TS s 1. prodejem

SD M. & V. Bečvářovi: T. Kovařík

RGD Z. Říčař & J. Říčař: M. Košek, P. Prokopec, P. Rožníčková

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi: J. Antoš, A. & W. Best, V. Cýrus, M. Prokopová

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi: G. Hokrová & M. Vlček, E. Sendulský

www.rainbowaktuality.cz

500 prodejů
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VÍ TĚ Z OV É V I D OV I C H OVA MĚSÍ C E VEČ EŘ ELI V OBL ACÍCH
říjen 2016

RGD
večeře

To w e r P a rk P raha – Ž iž kov sk á t elev iz ní věž

speciální

15. listopadu 2016
Restaurace Oblaca ve výšce 66 metrů představuje unikátní kombinaci moderní kuchyně s nádherným výhledem na Prahu. Její filozofií 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.

Za českou Rainbow organizaci pozvali RGD Zdeněk Říčař a Jan Říčař vítěze
říjnové motivace Vidovichův měsíc do
jedné z nejlepších pražských restaurací,
která se nachází na samém vrcholu Žižkovské věže. Na seznamu VIP hostů byli
obchodní zástupci, Group Leadeři, Manažeři i Area Distributoři a spolu s nimi
Super Satelitní a Satelitní Distributoři.
Vynikající kuchyně založená na tradici
a sezónní domácí kuchyni v kombinaci
s nádherným výhledem; byl to skutečně
krásný večer, na který budou zúčastnění
ještě dlouho vzpomínat.
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Při příležitosti 25. výročí Rainbow v České republice jsme pro vás přepracovali webové stránky

.cz

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

portál majitelů a přátel přístroje Rainbow...

portál majitelů a přátel přístroje Rainbow...

portál majitelů a přátel přístroje Rainbow...

portál majitelů a přátel přístroje Rainbow...

portál majitelů a přátel přístroje Rainbow...

Jaromír Hanzlík
„Rainbow u nás doma
říkáme MILÁČEK.“
čtěte na www.mojerainbow.cz

Chantal Poullain Polívková

Rainbow je už
20 let členem
mé domácnosti.

za 10 let

stoupl počet alergiků
NA DVOJNÁSOBEK

čtěte na www.mojerainbow.cz

Bob Klepl

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

čtěte na www.mojerainbow.cz

Petr Rychlý

s Rainbow si doma rád „zablbnu“
čtěte na www.mojerainbow.cz

čtěte na www.mojerainbow.cz

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

portál majitelů a přátel přístroje Rainbow...

portál majitelů a přátel přístroje Rainbow...

Karel Heřmánek
„Byl jsem v šoku, protože před
předvedením Rainbow jsme
doma měli jako uklizeno...“
čtěte na www.mojerainbow.cz

Alergie a význam
protialergických
režimových opatření

Jak na alergeny
v domácím prostředí?
čtěte na www.mojerainbow.cz

portál majitelů a přátel přístroje Rainbow...

Wabi Daněk
„To se obecně ví, že je to
nejlepší možnost!“
čtěte na www.mojerainbow.cz

Klára Trojanová-Pollertová

Alergie a astma

– daň za zdraví v 21. století

„Při ukázce jsme pochopili, že doma bez Rainbow neuklidíme.“

čtěte na www.mojerainbow.cz

ČIPA: Dvacet let
moderní péče o astma
v České republice
čtěte na www.mojerainbow.cz

Sandra Pogodová

„Rainbow je prostě pecka!“
čtěte na www.mojerainbow.cz

čtěte na www.mojerainbow.cz

čtěte na www.mojerainbow.cz

portál majitelů a přátel přístroje Rainbow...

portál majitelů a přátel přístroje Rainbow...

portál majitelů a přátel přístroje Rainbow...

portál majitelů a přátel přístroje Rainbow...

portál majitelů a přátel přístroje Rainbow...

Gabriela
Partyšová
„Když Rainbow jednou
vyzkoušíte, tak už
nechcete uklízet jinak.“
čtěte na www.mojerainbow.cz

Felix Slováček
„Ta dokonalost mě prostě baví...“
čtěte na www.mojerainbow.cz

ČIPA:
Zdravé bydlení
nejen pro alergiky
čtěte na www.mojerainbow.cz

Helena
Vondráčková
„Já jsem z Rainbow
absolutně nadšená!“
čtěte na www.mojerainbow.cz

Vlasta a Antonín
Panenkovi
„Rainbow mě strašně chytlo!“
čtěte na www.mojerainbow.cz

TO P SA L E S
ZÁŘÍ 201 6

Ř Í J EN 20 1 6

L I STO PA D 20 16

Jana Gáboríková

Pavel Gottlieb

Stanislav
Vaňourný

SD M. & V. Bečvářovi

SD M. & V. Bečvářovi

SSD Ing. Žižkovi

SSD Ing. Žižkovi

18. titul v kariéře

4. titul v kariéře

1. titul v kariéře

2. titul v kariéře

9 prodejů

8 prodejů

14 prodejů

P ROS I N E C 201 6

L E D E N 20 1 7

Adéla
Čzedronová

8 prodejů

Ú NO R 20 1 7

Tomáš
Tůmovec

Pavel
Gottlieb

Milan Mikulejský

Petr Vosýnek

SSD Ing. Žižkovi

SD M. & V. Bečvářovi

CD Václav Ťupa

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi

5. titul v kariéře

5. titul v kariéře

4. titul v kariéře

6. titul v kariéře

6 prodejů

6 prodejů

12 prodejů

11 prodejů

RECRUI T I NG S TA R S

Vlasta & Vlasta
Hádkovy

Marie
Šindelářová

Miroslava
Holotová

Iveta
Lodlová

SD M. & V. Bečvářovi

SD M. & V. Bečvářovi

SD M. & V. Bečvářovi

SD M. & V. Bečvářovi

září 2016 – 3 RC
říjen 2016 – 3 RC
listopad 2016 – 3 RC

14 kvalifikací v kariéře

září 2016 – 3 RC
listopad 2016 – 3 RC
únor 2017 – 3 RC

září 2016 – 3 RC
říjen 2016 – 3 RC

2 kvalifikace v kariéře

září 2016 – 3 RC
listopad 2016 – 3 RC

31 kvalifikací v kariéře

27 kvalifikací v kariéře

Stanislav
Vaňourný

Adéla
Sadílková

Tomáš
Kovařík

Jana
Šišková

SSD Ing. I. & Ing. J. Žižkovi

SD M. & V. Bečvářovi

SD M. & V. Bečvářovi

SD M. & V. Bečvářovi

1. kvalifikace v kariéře

1. kvalifikace v kariéře

28 kvalifikací v kariéře

září 2016 – 3 RC
říjen 2016 – 3 RC

2 kvalifikace v kariéře

únor 2017 – 3 RC

únor 2017 – 3 RC

říjen 2016 – 3 RC

