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נייעס פון דער פינַאנציעלער וועלטביזנעס

סָארט  יעדע  פַאר  גוט  איז  קָאמּפעטישָאן  געזונטע 
מיט  ווַאכזַאם,  בלייבן  צו  דיך  צווינגט  עס  ווייל  ביזנעס 
זָאלסט  דו  ַאז  אויג  שַארף  ַא  און  אויערן  ָאנגעשּפיצטע 
נישט פַארלירן דיינע געשעפטן צו דיינע קָאנקורענטן. 
טייל  אויבערשטן  ביים  בלייבן  העלפן  דיר  וועט  ווָאס 
ָאּפקלינגען.  וועט  נָאמען  דיין  אויב  שטעסל?  פונעם 
פון  שטעקן  נישט  בלייב  דָאס?  מען  עררייכט  וויַאזוי 

אונטן.
דעם  געלייענט  יוגנט  דיין  אין  הָאסטו  הסתם  מן 
זיך  הָאט  ווָאס  טשורעּפַאכע  דער  פון  משל  בַאקַאנטן 
בַאזיגט  דָאך  און  וועג  איבער׳ן  געשלעּפט  לַאנגזַאם 
דער שנעל לויפנדיגער הָאזל ווען זיי הָאבן קָאנקורירט 
ַאז  איז  געזָאגט,  דיר  מען  הָאט  נמשל,  דער  זיך.  צווישן 
זיך  הַאלט  מען  ָאבער  ּפַאווָאליע  גייט  מען  אויב  אפילו 
ָאנקומען  וועט מען צום סוף  ַא פעסטקייט  דערצו מיט 

צום ציל דער ערשטער.
נישט  ַארבעט  עס  ָאבער  משל  ַא  פַאר  גוט  איז  דָאס 
ביישּפיל  צום  ווי  וועלט,  דרויסנדיגע  די  אין  ַאזוי.  ַאלץ 
די  ווייסן  ווַאלן,  ּפרעזידענטליכע  די  צו  ס׳קומט  ווען 
קַאנדידַאטן ַאז זיי מוזן גלייך פון ָאנפַאנג ַארויסשטַארצן 
די  שטימעס.  מער  ווָאס  בַאקומען  צו  ָאניָאגן  און 
ערשטע צוויי ווַאלן קומען פָאר אין אייָאווע און אין ניו 
פון  קלענסטע  צוויי  די  זענען  דָאס  כָאטש  העמּפשיר. 
אויס  ּפַארטייען  ביידע  געבן  שטַאטן,  פַאראייניגטע  די 
אויסטערלישע סכומים געלט און צייט צו געווינען אין 
די צוויי קליינע שטַאטן ווייל דָאס מציאות הָאט געוויזן 
ַאז טָאמער מען ציט ָאן גענוג שטימעס דָארט הָאט מען 
גוטע שַאנסן צו געווינען. טָאמער מען בַאזיגט נישט דעם 
שּפעטער  מען  בלייבט  ָאנהויב,  פון  גלייך  קָאנקורענט 

שטעקן.
די  און  אייָאווע  פון  לַאנדשַאפט  פלַאכע  גרָאזיגע  די 
ערשטע  די  זענען  העמּפשיר  ניו  פון  סטעיט  גרַאניט 
יָאר  דעם  זינט  הויז.  ווייסן  צום  ָאנצוקומען  שטַאּפלען 

972' איז געווען בלויז איין קַאנדידַאט — ביל קלינטָאן — 
וועלכער הָאט פַארלוירן אין ביידע פון די קליינע שטַאטן 
און דָאך בַאוויזן ָאנצוקומען צום ַאמט פון ּפרעזידענט. 
געלט  ַאזויפיל  סטעיט  די  פַארדינט  העמּפשיר  ניו  אין 
הָאבן  געזעץ–געבער  זייערע  ַאז  קַאנדידַאטן  די  פון 
ַאדורכגעפירט ַא געזעץ ַאז טָאמער עס וועט קומען סיי 
וועלכע פון די שטַאטן און בַאשטימען צו הַאלטן ווַאלן 
פריער, וועט ניו העמּפשיר רוקן זייער טָאג פַאר ווַאלן ַאז 

ס׳זָאל זיין נָאך פריער, ַאבי זיי זָאלן זיין ערשט.
זיך  קען  מען  וואו  ּפלעצער  די  פון  איינע  איז  דָא 
ָאנהייבן  און  ערשט  זיין  פון  וויכטיגקייט  די  לערנען 
הָאט  לעצטנס  אימּפעט.  גרויס  מיט  פַארמעסט  יעדן 
מיר עמיצער געשריבן ַא ביזנעס ּפלַאן מיט ַא מעכטיגן 
איז  שאלות  ערשטע  זיינע  פון  איינע  ָאבער  געדַאנק, 
געווען ווָאס ער קען טון כדי זיך צו בַאשיצן ַאז קיינער 

זָאל אים נישט נָאכטון.
דָאס ַאליין איז געווען ַא געווַאלדיגע גוטע שאלה. עס 
לעגַאלן  ַא  צו  ווענדן  זיך  דַארף  ַאז מען  זיך  פַארשטייט 
עקסּפערט ווָאס קען ַארויסהעלפן ַאז דער בייפַאל זָאל 
ַא טרעידמַארק כדי ס׳זָאל  ָאדער  ַא ּפַאטענט  בַאקומען 
בלייבן קָאּפירייט. עס זענען ָאבער פַארהַאן ַאסַאך זַאכן 
זָאל דָאס  ַא צווייטער  ַאז  ווָאס מען קען נישט בַאשיצן 
נָאר  דָאס קען מען  און  נָאכטון  ָאדער  אויסכַאּפן  נישט 
קרַאכעדיגן  ַאזַא  אויף  ַארויסקומען  דורך  אויסמיידן 
קיינעם  פַאר  זיך  ס׳זָאל  ַאז  אופן  פעסטן  געלונגענעם 

נישט דַאכטן ַאז זיי קענען זיך ווַאגן דיר נָאכצומַאכן.
ַאדווערטייזינג  ָאדער  מַארקעטינג  יעדע  אין 
מען  ּפונקטן  וויכטיגסטע  צוויי  די  זענען  סטרַאטעגיע 
ווָאס  זיין ערשט און דערנָאך לויפן מיט'ן געדַאנק  זָאל 
מָאמענטום  מער  ווָאס  אויפטרייבן  ס׳זָאל  ַאז  שנעלער 
די  אין  געלָאפן  איז  ָאבַאמַא  בַארַאק  ווען  ציבור.  ביים 
צו  געלונגען  אים  איז  קלינטָאן,  הילערי  קעגן  ווַאלן 
געווינען אין יָאר 008' די אייָאווא קָאקוסעס כָאטש רוב 

צו  קלינטָאן  פַאר  גרינג  זיין  ס׳וועט  ַאז  געהַאלטן  הָאבן 
דעם  פַארכַאּפט  ָאבַאמַא  הָאט  למעשה  דָארט.  געווינען 
פון  קַאמּפיין.  זיין  געהויבן  ס׳הָאט  און  ּפלַאץ  ערשטן 
מער  ָאנציענדיג  געלָאפן  ווייטער  שוין  ער  איז  דָארט 
און מער ווַאלן, ביז ער איז ָאנגעקומען צום ציל. ּפונקט 
ַאזוי ווי ַא קַאנדידַאט פַאר ַא ּפרעזידענט ווָאס געווינט 
אין איין סטעיט הָאט מער שַאנסן צו געווינען די ווַאלן 
ַא  ַאזוי אויך אויב דו הָאסט  און די קומענדיגע סטעיט, 
וועט  עולם,  ַאן  ציט  ווָאס  בייפַאל  ַא  ָאדער  ּפרָאדוקט 
דיך  וועט  עס  און  קָאנקורענטן  דיינע  ַאנטמוטיגן  דָאס 

אויפטרייבן צו בַאקומען ַאלץ מער קָאסטומערס.
מַארקעטינג  פון  געדַאנק  ַא  ביי  דיר  פַאלט  עס  אויב 
זָאל  ַאז מען  נישט  ווילסט  דו  און  ַאדווערטייזינג  ָאדער 
מיטל  דער בעסטער  איז  אויסכַאּפן,  ָאדער  נָאכטון  דיר 
זיך צו בַאווָארענען ַאז ס׳זָאל פַארבלייבן דיינס ווען דו 
וועסט ַארויסקומען מיט ַאן ַאגרעסיוון קַאמּפיין און עס 
ּפָאמּפען צווישן די מַאסן אויף ַא גרויסַארטיגן פַארנעם.

ביישּפיל  גוטער  ַאלס  דינט  "נייק"  פירמע  שיך  די 
וויַאזוי און פַארווָאס די סָארט סטרַאטעגיע ַארבעט זיך 
אויס ַאזוי גוט. אין יָאר 988' איז נייק ַארויסגעקומען מיט 
ַא קַאמּפיין "דזשָאסט דו איט — דַארפסט עס בלויז טון" 
ווייל זיי הָאבן געווָאלט פַארברייטערן זייערע פַארדינסטן 
פון סּפָארט שיך. אין די קומענדיגע צען יָאר איז זייער 
זייערע   .43% צו   18% פון  געווַאקסן  שעיר  מַארקעט 
ַאלוועלטליך  מיליָאן   $877 פון  געשּפרינגען  איז  סעילס 
צו 9.2$ ביליָאן. נישט ווי דער הָאזל פונעם משל וועלכע 
נייק  לויפן, הָאט  ַאז ער קען שנעל  זיך פַארלָאזט  הָאט 
זיך נישט ָאּפגעשטעלט פַאר ַא סעקונדע צו כַאּפן זייער 
ָאטעם. מען קען נָאך היינט צוטָאגס בַאשטעלן ַא נייקס 
טי–שורט מיט'ן שלָאג–ווָארט "דַארפסט עס בלויז טון" 
און זיי שַארן נָאך ַאלץ דערפון גרויסע פַארדינסטן. נישט 
נָאר זייער שלָאג–ווָארט הָאט זיי געברענגט די גלענצנדע 
 $300 פַארדינסטן, ס׳איז אויך געווען פַארבונדן מיט די 
דעם  פַאר  אויסגעגעבן  הָאבן  זיי  ווָאס  דָאלער  מיליָאן 
קַאמּפיין. ָאבער קיין שום שיך פירמע הָאט זיי דערווייל 
נָאך נישט בַאוויזן צו דעריָאגן ָאדער קָאנקורירן מיט זיי.

און ס׳איז אינטערעסַאנט צו הערן ַאז אין מַארקעטינג 
סקולס לערנט מען היינט דעם משל פון די טשורעּפַאכע 
דער  ווָאס  נָאכדעם  נוסח.  נייעם  ַא  מיט  הָאזל  מיט'ן 
זיך  זי  הָאט  פַארמעסט,  דעם  פַארלוירן  הָאט  הָאזל 
ַאוועקגעזעצט מַאכן ַא חשבון ווָאס ס׳הָאט גורם געווען 
ַא  דָאס  הייסט  שּפרַאך  ביזנעס  אין  פַארלירן.  זָאל  זי 
געווָאלט  הָאט  הָאזל  דָאס   .root cause analysis
ַאנערקענט  הָאט  זי  און  געשען  ס׳איז  ווָאס  ַאנַאליזירן 
ַא  ווי  מער  געווען  איז  זי  ווייל  פַארלוירן  הָאט  זי  ַאז 
געווינען,  וועט  זי  ַאז  קָאנפידענט  שבשמינית  שמינית 
ַארויסנעמען  נָאכ'ן  פויל.  און  נַאכלעסיג  געווען  איז  זי 
דעם ריכטיגן מוסר השכל איז דָאס הָאזל געגַאנגען צו 
די טשורעּפַאכע און געבעטן ַאז זי וויל נָאכַאמָאל מַאכן 
ַא פַארמעסט. די טשורעּפַאכע הָאט מסכים געווען. דָאס 
הָאזל הָאט גלייך ָאנגעהויבן לויפן אינעם פַארמעסט און 
הָאט זיך נישט ָאּפגעשטעלט ביז זי הָאט איבערגעיָאגט 
איר קָאנקורענט. און ווי ביי ַא מעדזשיק שָאו ווָאס מען 
ַא  פון  הָאזל  ַא  ַארויס  ציט  מען  ווען  קונץ  ַא  בַאווייזט 
היטל, הָאט דָאס הָאזל בַאוויזן דעם קונץ און געוואונען.

שטעל זיך ערשט און לויף שנעל

די אונטערשטע שורה:
אויב דו ווילסט קענען דָאס מערסטע פַארקויפן, דַארפסטו זיין ערשט און שנעל לויפן
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