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סאפטלעס פון Bottom Line Marketing Group
געשריבן דורך :יצחק ָ
בא ַארבעט דורך :ק .הענדלער
איבערגעזעצט און ַ

וואס נישט צו טון!
רעטענטשאן ָ -
ָ
קאסטומער
ָ
יונגערמאן
ַ
לאמיר נעמען ַא
פארָ ,
שטעל זיך ָ
וועלכער גייט זיך שערן ביי ַא שערער יעדן
יונגערמאן קען שוין גוט זיין שערער,
ַ
חודש .דער
קאסטומער.
און דער שערער קען שוין גוט זיין ָ
וואס דער
ָ
ּפאר חדשים
עס גייען ַאדורך ַא ָ
באווייזט זיך נישט ,און ער שערט זיך
יונגערמאן ַ
ַ
ביי עמיצן ַאנדערש .די סיבה איז מינדערוויכטיג
— עס ַארבעט זיך נישט אויס מיט זיין סדר היום,
ָאדער עּפעס ַאן ַאנדערע סיבה.
יונגערמאן צוריק צו
ַ
ענדליך קומט דער
ערווארט ַא פריינטליכן
ַ
״זיין״ שערער און ער
נשטאט
ַ
שלום עליכם מיט ַא שמייכלָ .אבער ַא
מאכט אים
וואס ַ
ּפארציע ָ
באקומט ער ַא ָ
דעם ַ
אומבאקוועם.
ַ
מיטגעהאלטן
ַ
מאל
האט ַא ָ
מיינ'ס ַא פריינט ָ
האט דער
ָ
סארט סצענע" .מיסטער",
ָ
זא
ַא ַ
יונגערמאן" ,וואו ביסטו
ַ
געזאגט צום
ָ
שערער
לעצטנס געווען?"
האסט מיך מער נישט
"וואס איז מיט דירָ ,
ָ
פארגעזעצט מיט זיין
האט דער שערער ָ
ליב?" ָ
האסט ליב ַאנדערע
דיקן רוסישן ַאקצענט" .דו ָ
זאג דיר ,איך שער די בעסטע אין
שערערס? איך ָ
גאנץ ברוקלין .אויב דו גייסט צו עמיצן ַאנדערש,
ַ
זעסטו נישט אויס גוט .מיסטער ,דו זעסט אויס
פארשטייסט?"
נאר אויב דו קומסט צו מירַ ,
גוט ָ
מאדנע צו זיין אמת?
עס קלינגט דיר צו ָ

האט ווירקליך
ָ
יאָ ,אבער מיין פריינט
ָ
זא ווערטער אויסטויש .ער
מיטגעהאלטן ַא ַ
ַ
געהאלטן ביי די זייטן און שיער נישט
ַ
האט זיך
ָ
ּפגעפאלן פון בענקל פון גרויס געלעכטער.
ַ
רא
ַא ָ
געהאט
ַ
האט ליב
יונגערמאן ָ
ַ
ס'קען זיין ַאז דער
האט אים געדענקט
פאקט ַאז זיין שערער ָ
דעם ַ
באמערקט זיין ָאּפוועזנהייטָ ,אבער איך בין
און ַ
באשטיין ַאז דעם
וואלט געקענט ַ
זיכער ַאז ער ָ
זאל נישט
מוניקאציע ָ
ַ
קא
שערער'ס טעות אין ָ
שּפריכווארט
ָ
קאנטער
בא ַ
(א ַ
געשען צו איםַ .
לויטעט ַאז זיך לערנען שערן אויף ַא פרעמדן'ס
בארד איז גרינגערָ ,אבער קיינער וויל נישט
ָ
זיין "דער פרעמדער" אויף וועמען מען לערנט
טראכט דער בעל הבית ַאז
ַ
וויאזוי
ַ
זיך שערן).
קאסטומער וועט ווילן צוריקקומען צו אים
זיין ָ
סארט דרשה?
זא ָ
נאכ'ן הערן ַא ַ
ָ
רעטענטשאן" מיינט ַאז מען
ָ
"קאסטומער
ָ
וואס
יא און ָ
וואס ָ
האלט איין געוויסע כללים פון ָ
ַ
נישט צו טון:

יא צו טון!
וואס ָ
ָ
קאסטומערס.
באגריס דיינע ָ
ַ

זאג,
טעלעפאן גלייךָ ,אדער ָ
ָ
ענטפער דעם
נאך ַא
"איך וועל שוין רעדן מיט דיר ,גיב מיר ָ
מאכסט זיך
באשטעטיגט ַאז דו ַ
דאס ַ
מינוטָ ".
דאס וועט זיכער זיין
וויסנדיג פון דיינע קוניםָ .

רעטענטשאן.
ָ
קאסטומער
בייהילפיג אין ָ
קאסטומערס.
באקען זיך מיט דיינע ָ
ַ
פאר וועמען
באקען זיך מיט די מענטשן ַ
ַ
גאנצע
דו גיסט סערוויס .געפין אויס זייערע ַ
נאמען ווען
באגריס זיי מיט זייער ָ
נעמען און ַ
ס'איז מעגליך .געפין אויס ווען ס'איז זייער
מאכן ַא שמחה
געבורטסטאג ָאדער ווען זיי ַ
ָ
ווארעמען מזל טוב צו די
און גיב זיי ָאּפ ַא ַ
געלעגנהייט.
וואס ס׳איז זייער
קאסטומערס ָ
פרעג דיינע ָ
האלטן.
וואס זיי ַ
מיינונג און ָ
קאסטומערס
לעמאל גוט צו פרעגן ָ
ָ
עס איז ַא
געהאט פון דיין סערוויס
ַ
האבן הנאה
וויאזוי זיי ָ
ַ
וואס מען קען
דארף טוישן ָאדער ָ
וואס מען ַ
און ָ
באעהרט ,און אויך
פארבעסערן .זיי שּפירן זיך ַ
ַ
באקומסטו פידבעק.
ַ

וואס נישט צו טון:
ָ
רוואס זיי
פא ָ
קאסטומערס ַ
פרעג נישט די ָ
זענען לעצטנס נישט געקומען צו דיר.
דו ביסט נישט ַא קעי.דזשי.ביַ .אגענט
קאסטומערס זענען נישט דיינע
און דיינע ָ
רעסטאנטן .זיי מעגן גיין וואו זיי ווילן .אויב דו
ַ
ַא
דעמאלט ּפרוביר
ָ
האבן,
שטארק ָ
ַ
ווילסט זיי ַאזוי
ערשט–קלאסיגע סערוויס ַאז זיי
ַ
זיי צו געבן
זאלן ווילן צוריקקומען.
ָ
קאנקורענטן.
רעד נישט שלעכטס וועגן ָ
קאסטומערס
דער בעסטער וועג צו צייגן דיינע ָ
ַאז דו ביסט די בעסטע צווישן ַאלע ָאּפציעס
ּפאזיטיוון אופן ,נישט
מארק ,איז דורך ַא ָ
אויפ'ן ַ
קאנקורענטן.
בארעדן דיינע ָ
דורך ַ
קאסטומערס.
פארשעם נישט דיינע ָ
ַ
דארף מען נישט מסביר זיין ,גערעכט?
דאס ַ
ָ
איך ווייסט נישט צי דער רוסישער שערער
פארדינען פון
וואס וועלן ַ
איז צווישן די לייענער ָ
טאקטיקן
אויספירן די פשוט'ע ָאבער וויכטיגע ַ
האף ַאז
רעטענשאןָ ,אבער איך ָ
ָ
קאסטומער
פון ָ
וואס לייענט
יעדער צווישן דעם היימישן עולם ָ
הארכן דעם מעסעדזש און
קאלום ,וועט ָ
יא דער ָ
ָ
עררייכן הצלחה.
רעזולטאטן.
ַ
ּפרוביר עס אויס וועסטו זען די
מּפאני וועט
קא ַ
וויאזוי דיין ָ
איבערצייג זיך ַאליין ַ
ערשט–קלאסיגע ַאדרעס צווישן ַאלע
ַ
ווערן ַאן
קאסטומערס
אויסוואלן וועלכע דיינע ָ
ַ
ַאנדערע
רמאגן.
פא ָ
ַ

די אונטערשטע שורה:

וואס זיי ווילן הערן,
זאג זיי ָ
אינטערעסיר זיך אין דיינע קליענטןָ .
וואס זיי ווילן דיר נישט ענטפערן גערן
און פרעג זיי נישט עּפעס ָ

