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נייעס פון דער פינַאנציעלער וועלטביזנעס

יונגערמַאן  ַא  נעמען  לָאמיר  פָאר,  זיך  שטעל 
יעדן  שערער  ַא  ביי  שערן  זיך  גייט  וועלכער 
חודש. דער יונגערמַאן קען שוין גוט זיין שערער, 
און דער שערער קען שוין גוט זיין קָאסטומער. 
דער  ווָאס  חדשים  ַאּפָאר  ַאדורך  גייען  עס 
יונגערמַאן בַאווייזט זיך נישט, און ער שערט זיך 
ביי עמיצן ַאנדערש. די סיבה איז מינדערוויכטיג 
— עס ַארבעט זיך נישט אויס מיט זיין סדר היום, 

ָאדער עּפעס ַאן ַאנדערע סיבה.

צו  צוריק  יונגערמַאן  דער  קומט  ענדליך 
פריינטליכן  ַא  ערווַארט  ער  און  שערער  ״זיין״ 
ַאנשטַאט  ָאבער  שמייכל.  ַא  מיט  עליכם  שלום 
אים  מַאכט  ווָאס  ּפָארציע  ַא  ער  בַאקומט  דעם 

אומבַאקוועם.

מיטגעהַאלטן  ַאמָאל  הָאט  פריינט  ַא  מיינ'ס 
דער  הָאט  "מיסטער,"  סצענע.  סָארט  ַאזַא 
ביסטו  "וואו  יונגערמַאן,  צום  געזָאגט  שערער 

לעצטנס געווען?"

נישט  מער  מיך  הָאסט  דיר,  מיט  איז  "ווָאס 
זיין  מיט  פָארגעזעצט  דער שערער  הָאט  ליב?" 
דיקן רוסישן ַאקצענט. "דו הָאסט ליב ַאנדערע 
שערערס? איך זָאג דיר, איך שער די בעסטע אין 
גַאנץ ברוקלין. אויב דו גייסט צו עמיצן ַאנדערש, 
זעסטו נישט אויס גוט. מיסטער, דו זעסט אויס 
גוט נָאר אויב דו קומסט צו מיר, פַארשטייסט?"

עס קלינגט דיר צו מָאדנע צו זיין אמת?

ווירקליך  הָאט  פריינט  מיין  ָאבער  יָא, 
ער  אויסטויש.  ווערטער  ַאזַא  מיטגעהַאלטן 
הָאט זיך געהַאלטן ביי די זייטן און שיער נישט 
ַארָאּפגעפַאלן פון בענקל פון גרויס געלעכטער.

ס'קען זיין ַאז דער יונגערמַאן הָאט ליב געהַאט 
דעם פַאקט ַאז זיין שערער הָאט אים געדענקט 
און בַאמערקט זיין ָאּפוועזנהייט, ָאבער איך בין 
זיכער ַאז ער ווָאלט געקענט בַאשטיין ַאז דעם 
נישט  זָאל  קָאמוניקַאציע  אין  טעות  שערער'ס 
שּפריכווָארט  בַאקַאנטער  )ַא  אים.  צו  געשען 
לויטעט ַאז זיך לערנען שערן אויף ַא פרעמדן'ס 
נישט  וויל  קיינער  ָאבער  גרינגער,  איז  בָארד 
וועמען מען לערנט  זיין "דער פרעמדער" אויף 
ַאז  הבית  בעל  דער  טרַאכט  וויַאזוי  שערן.(  זיך 
זיין קָאסטומער וועט ווילן צוריקקומען צו אים 

נָאכ'ן הערן ַאזַא סָארט דרשה?

מען  ַאז  מיינט  רעטענטשָאן"  "קָאסטומער 
הַאלט איין געוויסע כללים פון ווָאס יָא און ווָאס 

נישט צו טון:

ווָאס יָא צו טון!
בַאגריס דיינע קָאסטומערס.

זָאג,  ָאדער  גלייך,  טעלעפָאן  דעם  ענטפער 
ַא  נָאך  גיב מיר  וועל שוין רעדן מיט דיר,  "איך 
זיך  מַאכסט  דו  ַאז  בַאשטעטיגט  דָאס  מינוט." 
וויסנדיג פון דיינע קונים. דָאס וועט זיכער זיין 

בייהילפיג אין קָאסטומער רעטענטשָאן.

בַאקען זיך מיט דיינע קָאסטומערס.

וועמען  פַאר  מענטשן  די  מיט  זיך  בַאקען 
גַאנצע  זייערע  אויס  געפין  סערוויס.  גיסט  דו 
ווען  נָאמען  זייער  מיט  זיי  בַאגריס  און  נעמען 
זייער  ס'איז  ווען  אויס  געפין  מעגליך.  ס'איז 
שמחה  ַא  מַאכן  זיי  ווען  ָאדער  געבורטסטָאג 
די  צו  טוב  מזל  ווַארעמען  ַא  ָאּפ  זיי  גיב  און 

געלעגנהייט.

זייער  ס׳איז  ווָאס  קָאסטומערס  דיינע  פרעג 
מיינונג און ווָאס זיי הַאלטן.

עס איז ַאלעמָאל גוט צו פרעגן קָאסטומערס 
וויַאזוי זיי הָאבן הנאה געהַאט פון דיין סערוויס 
און ווָאס מען דַארף טוישן ָאדער ווָאס מען קען 
זיך בַאעהרט, און אויך  זיי שּפירן  פַארבעסערן. 

בַאקומסטו פידבעק.

ווָאס נישט צו טון:
זיי  פַארווָאס  קָאסטומערס  די  נישט  פרעג 

זענען לעצטנס נישט געקומען צו דיר.

ַאגענט  קעי.דזשי.בי.  ַא  נישט  ביסט  דו 
דיינע  נישט  זענען  קָאסטומערס  דיינע  און 
ַארעסטַאנטן. זיי מעגן גיין וואו זיי ווילן. אויב דו 
ווילסט זיי ַאזוי שטַארק הָאבן, דעמָאלט ּפרוביר 
זיי  ַאז  סערוויס  ערשט–קלַאסיגע  געבן  צו  זיי 

זָאלן ווילן צוריקקומען.

רעד נישט שלעכטס וועגן קָאנקורענטן.

דער בעסטער וועג צו צייגן דיינע קָאסטומערס 
ָאּפציעס  ַאלע  צווישן  בעסטע  די  ביסט  דו  ַאז 
אויפ'ן מַארק, איז דורך ַא ּפָאזיטיוון אופן, נישט 

דורך בַארעדן דיינע קָאנקורענטן.

פַארשעם נישט דיינע קָאסטומערס.

דָאס דַארף מען נישט מסביר זיין, גערעכט?

שערער  רוסישער  דער  צי  נישט  ווייסט  איך 
איז צווישן די לייענער ווָאס וועלן פַארדינען פון 
אויספירן די פשוט'ע ָאבער וויכטיגע טַאקטיקן 
פון קָאסטומער רעטענשָאן, ָאבער איך הָאף ַאז 
יעדער צווישן דעם היימישן עולם ווָאס לייענט 
יָא דער קָאלום, וועט הָארכן דעם מעסעדזש און 

עררייכן הצלחה.

די רעזולטַאטן.  זען  וועסטו  אויס  ּפרוביר עס 
איבערצייג זיך ַאליין וויַאזוי דיין קָאמּפַאני וועט 
ַאלע  ַאדרעס צווישן  ַאן ערשט–קלַאסיגע  ווערן 
ַאנדערע אויסווַאלן וועלכע דיינע קָאסטומערס 

פַארמָאגן.

קָאסטומער רעטענטשָאן - ווָאס נישט צו טון!

די אונטערשטע שורה:

 אינטערעסיר זיך אין דיינע קליענטן. זָאג זיי ווָאס זיי ווילן הערן, 
און פרעג זיי נישט עּפעס ווָאס זיי ווילן דיר נישט ענטפערן גערן

די אונטערשטע שורה
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