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נייעס פון דער פינַאנציעלער וועלטביזנעס

ַאלטער  ַאן  געווָארן  פַארקויפט  לעצטנס  ס'איז 
און גָאר ווערדפולער דָאקומענט ווָאס איז געדרוקט 
837'. טרעף צו  יָאר  געווָארן אין פילַאדעלפיע אין 

וויפיל מ'הָאט געצָאלט דערפַאר? 47,000$!
ס'איז מורא'דיג, נישט ַאזוי? יעצט לייען גוט: ַא 
פַארקויפט  כתב  ענליכער  ַאן  איז  חודש שּפעטער 
פון  געשעפט  ַא  אין  ענגלַאנד,  ניו  אין  געווָארן 
ּפרייז  אויסטערלישע  די  פַאר  ביכער,  גענוצטע 

פון... עטליכע הונדערט דָאלער!
ווָאס עס וואונדערט מיך דָאס מערסטע, און איז 
מסביר דעם פַאנטַאסטישן חילוק אין די ּפרייזן, איז 
דער וועג וויַאזוי די דָאקומענטן זענען פַארקויפט 

געווָארן.
ַא  ביי  געווָארן  פַארקויפט  איז  ערשטע  דָאס 
ַאזויפיל  כמעט  פַאר  ליציטַאציע  הויכרַאנגיגע 
הָאבן  אוודאי  לעקסיס.  נייע  ַא  ס'קָאסט  וויפיל 
דָאקומענט  דער  ַאז  פַארשטַאנען  ָאנוועזנדע  ַאלע 
איז גָאר זעלטן און טייער — אפילו זיי הָאבן נישט 
דערפון.  היסטָאריע  פרטיות'דיגע  די  געוואוסט 
דער פַאקט ַאליין ַאז ס'איז געווען אויסגעשטעלט 
אויטָאמַאטיש  הָאט  גלָאז  פַארּפַאנצערטע  ַא  אין 
זייער  ַאנטיק סוחרים און געכַאּפט  גערעדט צו די 

אינטערעסע.
פַאר  אויסשטעלונג  די  געווען  איז  ַאנדערש 
ענגלַאנד.  ניו  אין  געשעפט  אינעם  קליענטן  די 
בַאטרַאכטנדיג די פַארגעלטע דָאקומענטן אויף ַא 
געשעפט,  איינפַאכן  דעם  אין  ּפָאליצע  שטויביגע 
ַאז  חלום  ווילדסטן  אין  איינגעפַאלן  נישט  זיי  איז 
ס'הָאט  אוצר.  זעלטענער  ַא  איז  דָאקומענט  דער 
דער  און  ַאטמָאספערע,  די  זיי.  צו  גערעדט  נישט 

געווָארן,  וויַאזוי דער חפץ איז ּפרעזענטירט  אופן 
די  מיט  איינקלַאנג  אין  געווען  נישט  פשוט  איז 

ווערד דערפון.
דו  ַאז  פַארשטיין  צו  אונז  ברענגט  דָאס  און 
גַאנצע  די  אין  ביזנעס  בעסטע  די  הָאבן  קענסט 
וועלט, ָאבער אויב דיינע רעקלַאמעס קומען אויפ'ן 
ריכטיגע  די  אין  נישט  ָאדער  ָארט  ריכטיגן  נישט 
צייט — וועט דיין ּפרָאדוקט אויסזען ווי ַא טייערער 
און  פַארשטוּפט  און  פַארשטויבט  ליגט  ווָאס  בוך 

עס אינטערעסירט נישט קיינעם.
דָא  זענען  ַאדווערטייזינג,  צו  קומט  עס  ווען 
די  ברענגען  קענען  ווָאס  אויסווַאלן  פַארשידענע 
לויט  זיך  ווענדט  עס  רעזולטַאטן.  געוואונטשענע 

דיין ביזנעס ָאדער ּפרָאדוקט:
קַארטל  ַא  ַאדווערטייזמענט.  קַארטל  ביזנעס 
דו  ווער  צייגט  עס  ּפונקט.  צום  גרָאד  שניידט 
און  ביסט;  דו  וואו  און  ביסטו,  דו  ווָאס  ביסט, 
ביזנעס  ַא  לָאגָא.  ביזנעס  דיין  עס  הָאט  אוודאי 
שטענדיג,  ווערד  ַא  הָאט  ווָאס  עּפעס  איז  קַארטל 
פַאר  כסדר  עס  זעען  קָאסטומערס  יָאר.  גַאנץ  ַא 
גוט פַאר פירמעס  ַארבעט סּפעציעל  די אויגן. עס 
ּפלָאמבערס,  למשל  ווי  סערוויסעס,  געבן  ווָאס 

פָאטָאגרַאפיסטן, און קַאר סערוויס דרייווערס.
ַאדווערטייזינג  פון  פָארעם  ַא  ס'איז  קיוּפַאנס. 
טַאקטיק  געווַאלדיגער  ַא  גלייכצייטיג  איז  ווָאס 
ָאנבָאטן  דורך  קָאסטומערס.  נייע  ציען  צו 
די  פון  ּפרָאצענט  געוויסן  ַא  ַארָאּפצורעכענען 
ַא  קליענטן  דיינע  גיסטו  סחורה,  דיין  פון  ּפרייז 
קומען  זָאלן  זיי  ַאז  טרייב–קרַאפט  ממשות'דיגע 
אין  ַאריין  טרעטן  זיי  איינמָאל  און  דיר.  ביי  קויפן 

ַאנציקט  )הָאפנטליך!(  זיי  וועלן  געשעפט,  דיין 
און  נָאכַאמָאל  צוריקקומען  וועלן  זיי  און  ווערן 
בעסטער  דער  אויך  זענען  קיוּפַאנס  נָאכַאמָאל. 
די  פון  ווירקזַאמקייט  די  מעסטן  פון  וועג 
ברענגען  קָאסטומערס  די  ווען  ַאדווערטייזמענט: 
פון  זען  אין געשעפט, קענסטו  קיוּפַאנס  די  ַאריין 
וועלכע צייטשריפט עס קומט; און דו הָאסט תיכף 
ברענגט  עס  אויסגַאבע  וועלכע  אינפָארמַאציע  די 

די מערסטע רעזולטַאטן.
זַאך  איינציגסטע  די  איז  ווָאס  סעיל רעקלַאמע. 
ווָאס איז בעסער פון געבן ַאן הנחה פַאר ַא יחיד? 
ַא סעיל פַאר די גַאנצע וועלט! ַא סעיל עד איז ווי 
ַאן ָאפיציעלע איינלַאדונג מען זָאל קומען צו דיין 
געשעפט און בַאקומען ַאן הנחה אויף ַא ּפרָאדוקט 
גַאנצן דעּפַארטמענט. דער מעטָאד  ַא  אויף  ָאדער 
ווי  סעזָאנען,  געוויסע  אין  בעסטע  דָאס  ַארבעט 
קָאנטרי  פון  צוריק  קומט  עולם  דער  ווען  למשל, 

און קעמּפ ָאדער פַאר ַא יום טוב.
ַאזַא  ַאדווערטייזמענט.  סּפַאטלייט 
געוויסן  ַא  אויף  דגש  ַא  לייגט  ַאדווערטייזמענט 
עס  ביזנעס.  דיין  פון  מיטגליד  ַא  ָאדער  ּפרָאדוקט 
געוויסע  ַא  וועגן  מענטשן  אויפצוקלערן  ַארבעט 
ַא  הָאבן  קען  עס  און  הָאסט,  דו  ווָאס  מעלה 
מענטש'ס  ַא  פָארעמען  צו  ווירקונג  שטַארקע 
די  ַארויס  ברענגט  עס  ביזנעס.  דיין  אויף  בליק 
פרטיות'דיגע איינצלהייטן ווָאס מַאכט דיין פירמע 
ווילסטו  אויב  ָאבער  ַאנדערש.  ּפרָאדוקט  ָאדער 
איז  ביזנעס  דיין  וועגן  מענטשן  אויפקלערן  סתם 
כדאי זָאלסט נעמען אין בַאטרַאכט דעם קומענדיגן 

מעטָאד.
ַאזַא  פון  ציל  הויּפט  דער  עד.  אינפָארמַאציע 
ַאדווערטייזמענט איז צו געבן אינפָארמַאציע וועגן 
ווָאס  ערפַארונג  די  צייגן  צו  ָאדער  קָאמּפַאני  דיין 
דו הָאסט איינגעקויפט אין דיין פעלד פון ַארבעט. 
שאלות  פון  פָארעם  אין  געשריבן  זיין  ס'קען 
אין  געשריבן  זיין  עס  קען  ָאדער  תשובות,  און 
ּפַארַאגרַאפן, מַאכנדיג דעם רושם פון ַאן ַארטיקל 
קען  אוודאי  און  ַאדווערטייזמענט.  ַאן  ַאנשטַאט 
צו  עס  טשַארטס  ָאדער  בילדער  צושטעלן  מען 

מַאכן אינטערעסַאנט און ווירקזַאם.
ּפרָאדוקט,  דיין  ּפרעזענטירן  צו  ס'קומט  ווען 
צוויי  פון  מעשה  "ַא  פון  טרַאכטן  נָאר  דַארפסטו 

דָאקומענטן."
מען  וויַאזוי  אופן  דער  אין  זיך  ווענדט  ַאלעס 
שטעלט עס ַארויס... ָאדער וויַאזוי מען שטעלט עס 

אויס.
לייענט ביידע וועגן, וועגן ביידע לייענט: ווייסט 
וויפיל  עס  איז  ווערד  ווערד?  איז  עס  וויפיל  מען 

מען ווייסט!
*

ַא מעשה פון צוויי דָאקומענטן

די אונטערשטע שורה:
די ווערד פון ַא ּפרָאדוקט ווענדט זיך גָאר שטַארק אין די ּפרעזענטַאציע ווי מען שטעלט עס פָאר!

די אונטערשטע שורה
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