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נייעס פון דער פינַאנציעלער וועלטביזנעס

זוכסטו אופנים וויַאזוי דו קענסט אויפבויען און 
ַאמָאל  שוין  הָאסטו  ביזנעס?  דיין  פַארברייטערן 
וועלכע  בַאשטימען  צו  כדי  סורוועי  ַא  געמַאכט 
נייע סערוויס ָאדער ּפרָאדוקטן דיין קָאמּפַאני קען 
ַא  פון  כח  דער  אונטער  נישט  שַאץ  פָארשלָאגן? 

סורוועי!
ַא סורוועי העלפט פירמעס ַאנטדעקן ווי שטַארק 
ַא קָאסטומער איז צופרידן פון ַא ּפרָאדוקט און ווָאס 
נויטיגן  קָאמּפַאניס  ליב.  מערסטע  דָאס  הָאבן  זיי 
פַארהַאן  זענען  עס  פידבעק.  שטענדיגע  אין  זיך 
עטליכע  סורוועי,  ַא  מַאכן  פון  וועגן  פַארשידענע 

זענען זייער טייער און ַאנדערע גָאר ביליג.
אינטערוויוס וועלכע ווערן ָאּפגערָאכטן פנים אל 
פנים זענען קָאסטבַאר. מ'דַארף דורכזייען ַא ריזיגע 

קווַאנטום פון אינפָארמַאציע.
פַארמָאגט  סורוועי  טעלעפָאן  ַא 
ּפערזענליכע  ַא  ווָאס  מעלות  עטליכע 
ַאסַאך  ס'איז  און  נישט,  הָאט  אינטערוויו 

ביליגער.
צוריק  בַאקומט  מען  ווָאס  סורוועי  ַא 
הָאט  ּפָאסט  די  דורך  קָאסטומער  ַא  פון 
די מעלה ַאז רוב מָאל זענען די ענטפערס 
טרַאכטן  מענטשן  ַאדורכגעטרַאכט.  גוט 
ענטפער,  ַאן  ַארָאּפ  שרייבן  זיי  איידער 
מער  קָאמּפַאני  די  בַאקומט  ַאזוי  און 
רופט  מען  ווען  ווי  פידבעק  גענויע 
קָאסטומער  דער  און  טעלעפָאן  אויפ'ן 
מען  ַאבי  געענטפערט,  ַאבי  ענטפערט 

אין  איז  דָאס  )און  נודזשען  נישט  מער  אים  זָאל 
ַארָאּפהַאקן  ָאן  בכלל  ענטפערט  מען  אויב  פַאל 
ַא  ַארויסשיקן  פון  חסרון  דער  טעלעפָאן(.  דעם 
ָאפט  ווַארפן  מענטשן  ַאז  איז  ּפָאסט  אויף  סורוועי 
מָאל ַאוועק דעם בויגן מיט שאלות ָאן כַאּפן אפילו 
די  כַאּפן  צו  וויכטיג  איז  דערפַאר  דערויף.  בליק  ַא 
קָאסטומער'ס אויפמערקזַאמקייט מיט ַא דיסקַאונט 
קוּפַאן, ַאן אומזיסטע מתנה, ָאדער אפילו זיי צוזָאגן 
ַא געוויסע בענעפיט ווָאס זיי ַאליין וועלן דירעקט 
זיי שיקן צוריק דעם  הנאה הָאבן פון דעם טָאמער 
בויגן אויסגעפולטערהייט. ַאזוי הָאט דער גרעסטער 
געטָאן   — ַאגענטור  צענזוס  ַאמעריקע'ס   — סורוועי 

מיט זייער ערפָאלגרייכן ַאדווערטייזינג קַאמּפיין.
לויט ּפי.ַאר. ניוזווייער, הָאט די צענזוס ַאגענטור 

צוריקצושיקן  מענטשן  בַאאיינפלוסן  געווָאלט 
 71 איבער  און  פָארמס,  צענזוס   2010 זייערע 
ּפרָאצענט פון ַאמעריקע הָאט זיך בַאטייליגט דערין.
אינטערעסע  געצויגן  הָאט  ביורָא  צענזוס  דער 
ַאוועק  געבן  בַאטייליגטע  די  ווען  ַאז  ווייזן  דורך 
זיי  וועלן  פרַאגן,  די  ענטפערן  צו  מינוט  צען  בלויז 
העלפן זייערע קָאמיוניטיס מיט ווָאס זיי נויטיגן זיך 
יָאר. איין איבערצייגנדער  פַאר די קומענדיגע צען 
"אויב  געווען,  איז  גענוצט  הָאבן  זיי  ווָאס  קעּפל 
מיר ווייסן נישט וויפיל קינדער עס זענען פַארהַאן, 
מיר  צימערן  קלַאס  וויפיל  וויסן  מיר  וועלן  וויַאזוי 

דַארפן?"
ַאמעריקַאנער  ַאז מערסטע  וואונדער  קיין  נישט 

הָאבן שנעל צוריקגעשיקט זייערע ענטפערס.
אי– דורך  איז  מיטל  סורוועי  בַארימטע  ַא  נָאך 
נעמט  עס  ווייל  דָאס  גלייכן  קָאסטומערס  מעיל. 

שנעל.
אוודאי איז ַא סורוועי מער ווי פשוט ַא מיטל צו 
די  צווישן  קשר  ַא  שַאפט  עס  פידבעק.  בַאקומען 
דיין  בויט  עס  און  קָאסטומער,  דער  און  קָאמּפַאני 

הצלחה.
הָאט  למשל,  איווענפלָאו,  קָאמּפַאני  די 
ָאּפגערָאכטן ַא סורוועי כדי אויסצוגעפינען וויַאזוי 
ווען  הָאבן  זיי  ווָאס  ספיקות  בַאהַאנדלען  עלטערן 
דער  קינדער.  יונגע  מיט  ָאּפצוגעבן  זיך  ס׳קומט 
צושטעלן  מיט'ן  ַארויסגעהָאלפן  זיי  הָאט  סורוועי 
זיי  און  עלטערן  פַאר  אינפָארמַאציע  וויכטיגע 
ווָאס  דערווייל  ַאנדערן.  מיט'ן  איינער  פַארבינדן 
זייערע  מיטטיילן  פון  פַארדינט  הָאבן  עלטערן  די 
קינדער׳ס  זייערע  אין  פַארלעגנהייטן  און  זָארגן 
אויך  הסתם  מן  און  נעהרונג,  און  ַאנטוויקלונג 
טרעפן לעזונגען צו ּפרָאבלעמען, הָאט איווענפלָאו 
ווָאס עלטערן  אויסגעפונען  הָאבן  זיי  ַאז  פַארדינט 
נייע  מַאכן  געקענט  זיי  הָאבן  ַאזוי  און  הָאבן,  ווילן 
ּפרָאדוקטן ווָאס לעזן ּפרָאבלעמען און און בַארואיגן 
יונגע עלטערן מיט  די  פון  זָארגן  די 

ווַאקסנדיגע משפחות.
די  געווען  זענען  ווער  יעצט, 
ערשטע קָאסטומערס וועלכע הָאבן 
ּפרָאדוקטן  נייע  די  פון  געקויפט 
דורך  געקומען  צושטַאנד  איז  ווָאס 
איווענפלָאו'ס סורוועי? פַארשטייט 
הָאבן  וועלכע  עלטערן  די  ַאז  זיך 
הָאבן  און  מיטגעהַאלטן  דָאס 
דער  דערוועגן.  דעה  זייער  געזָאגט 
ווָאס בעט, דער ווָאס וויל בַאקומען, 
דער ווָאס הַאלט ַאז מען רעכנט זיך 

מיט זיין מיינונג, דער קויפט.

קָאסטומער סורוועיס

די אונטערשטע שורה:
 סורוועיס העלפן פַארבעסערן דיין סערוויס און דיינע ּפרָאדוקטן.

  געפין אויס ווָאס דיינע קָאסטומערס טרַאכטן, וועסטו וויסן ווָאס זיי ווילן 
און וועסט עס קענען צושטעלן און פַארדינען
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