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פינאנציעלער וועלט
נייעס פון דער ַ
קאמּפיינס
ַ

די אונטערשטע שורה
18

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

ּפלאצירסט דעם קעּפל?
ַ
ּפלאץ ווען דו
ַ
קאּפ אויפ'ן
איז דיין ָ
געטראפן אין ַא
ָ
האט זיך
הענרי ס .לעווי ָ
פארלעגנהייט .דער געלונגענער בעקער פון
ַ
פארקויפן זיין
באוויזן צו ַ
האט נישט ַ
ברוקלין ָ
פאר דעם
ּפראדוקטן ַ
ָ
געבאקענע ברויט
ַ
פריש
האט לכתחילה
ַאלגעמיינעם המון עם ,ווי ער ָ
ס'האט אויסגעזען ווי מענטשן זענען
ָ
געוואלט.
ָ
אונטער דעם איינדרוק ַאז ווייל די פירמע'ס
ּפראדוקטן
ָ
אייגנטימער איז ַא איד ,זענען די
קאסטומערס.
פאר אידישע ָ
געצילט הויּפטזעכליך ַ
רשטאנען ַאז ער מוז שיקן
ַ
פא
האט ַ
מר .לעווי ָ
גאנצע
וואס וועט ָאּפקלינגען אין די ַ
ַא מעסעדזש ָ
וואס וועט ציען אינטערעסע
וועלט; ַא מעסעדזש ָ
פאלשע איינרעדעניש ַאז זיין
ּפווארפן די ַ
און ָא ַ
פאר ַא געוויסע גרוּפע
פירמע איז געצילט בלויז ַ
געוואנדן צו
ָ
האט זיך
וואס עסן כשר׳ע שּפייז .ער ָ
ָ
מארקעטינג ,ביל
ּפערזאן מיט ַא חוש צו ַ
ָ
ַא יונגן
קנאקעדיגן
ַ
זאל אויפקומען מיט ַא
בערנבאך ,ער ָ
ַ
בערנבאך'ס מיסיע
ַ
קאמּפיין.
ַ
ַאדווערטייזינג
איז געווען צו דערגרייכן יעדע סעקטע פון די
קלאר אויפווייזן ַאז לעווי'ס
ָ
באפעלקערונג און זיי
ַ
פאר זיי.
טאקע געאייגנט ַ
ברויט איז די בעסטע און ַ
בערנבאך איז אויפגעקומען מיט ַא סעריע
ַ
מר.
אינדיאנער,
ַ
האט ַאן
וואס ָ
פון ַאדווערטייזמענטסָ ,
ַאן איירישער ָאפיצירַ ,א כינעזערַ ,א טונקעלער,
סארטן ווי זיי
רשידנארטיגע ָ
ַ
פא
נאך ַ
און ַא בבל פון ָ
בייסן ַאריין אין פרישע ,רייצנדע סענדוויטשעס.
האט דער טיטל געשריגן:
באגלייט מיט די בילדער ָ
ַ
דארפסט נישט זיין ַא איד צו געניסן פון
"דו ַ
לעווי'ס כשר'ע ברויט".

כגעפאלגט
ָ
נא
ָ
האבן
ָ
וואס
ָ
רעזולטאטן
ַ
די
האבן ַארויפגעברענגט לעווי'ס פירמע צו
ָ
שטאּפלען פון הצלחה,
ַ
אומערווארטעטע
ַ
קאריערע
בערנבאך'ס ַ
ַ
געהאלפן פעסטשטעלן ביל
ָ
ַאלס ַאן ַאדווערטייזמענט מומחה ,און זיי זענען
"אדווערטייזינג
ַ
געווארן דורך
ָ
אויסגערימט
עידזש" ַאלס איינע פון די מערסטע געלונגענע
יאר–הונדערט.
צוואנציגסטן ָ
ָ
קאמּפיינס פונעם
ַ
וואס
כאטש ס'זענען געווען פיל עלעמענטן ָ
ָ
קאמּפיין'ס
ראלע אין דעם ַ
האבן געשּפילט ַא ָ
ָ
קאּפ–שטיק
אויסערגעווענליכע סוקסעס ,איז דער ָ
העדליין געווען נומער איינס.
אויפגעכאּפטן בוך געשריבן
ַ
לויט ַא העכסט
דורך דעם ַאדווערטייזינג ריז דעיוויד ַאגילווי,
מאל מער ווי די
ווערן העדליינס געלייענט פינף ָ
ּפראדוקט ָאדער
וואס שילדערן ַא ָ
זאצן ָ
געווענליכע ַ
דאס
דערפאר איז קריטיש וויכטיג ַאז ָ
ַ
סערוויס.
פאר'ן לייענער׳ס אויגן
רויסטאנצן ַ
ַ
זאל ווי ַא
קעּפל ָ
וואס מען
און איבערגעבן ַא מעסעדזש ָאן דעם ָ
גאנצע ַאדווערטייזמענט
דארפן לייענען די ַ
זאל ַ
ָ
מראשו ועד סופו.
וויאזוי קומט מען אויף מיט
נארַ :
די שאלה איז ָ
כאּפט מענטשן'ס אינטערעסע?
וואס ַ
ַא טיטל ָ
באצייכן ַאלס" :די פיר
וואס איך ַ
פאלגענד איז ָ
ָ
גאלדענע כללים פון געלונגענע טיטלען ".זיי זענען
ָ
באזירט אויף יסודות געשטעלט דורך עטליכע
ַ
פון די גרעסטע אין די אינדוסטריע ,ווי דעיוויד
בערנבאך ,און פיל ַאדווערטייזינג
ַ
ַאגילווי און ביל
טאם ליין ַאריינגערעכנט — האבן
בא ָ
פירמעס — ַ

זיך

ערפאלגרייך ַאדורכגעפירט
ָ
האלטנדיג צו די כללים:
ַ
כלל נומער  :1קלויב דיינע ווערטער
די ווערטער "בחנם" און "ניי" זענען בלי שום
וואס
ווירקזאמע ווערטער ָ
ַ
ספק פון די העכסט
שּפראך פון
ַ
רהאן אינעם אוצר
פא ַ
נאר ַ
זענען ָ
שטאלצירט
ָ
וואס
ביזנעס .צום ביישּפילַ ,א קעּפל ָ
"שּפאגל ניי!" וועט ענדערש
ָ
מיט די ווערטער,
זאגט
וואס ָ
אויסרופן אינטערעסע ווי ַא טיטל ָ
דאס
"לעצטנס ַארויסגעקומען ".ענליך דערצו איז ָ
ווארט "בחנם" — ס'איז ממש ווי זיסע מוזיק אין די
ָ
קאסטומער.
רזאמען ָ
שּפא ַ
ָ
אויערן פון ַא
כלל נומער  :2גיב ַא לעזונג צו זייערע
ּפראבלעמען!
ָ
ּפראבלעם
ָ
אויב דיין טיטל גיט ַאן ענטפער צו ַא
האבן ,ביסטו ַא זיכערע
וואס דיינע קליענטן ָ
ָ
נשטאט צו שרייבן" :עס
ַ
געווינער .צום ביישּפילַ ,א
פארלירן
וויאזוי צו ַ
ַ
רהאן פיל אופנים
פא ַ
זענען ַ
ס'וואלט
ָ
ווירקזאם
ַ
טראכט וויפיל מער
ַ
וואג",
ָ
ראּפצולייגן ַאלס" ,די צען אופנים
געווען עס ַא ָ
וואג שוין יעצט!"
פארלירן ָ
וויאזוי צו ַ
ַ
כלל נומער  :3פרעג ַא שאלה!
וואס פרעגט ַא שאלה ציט אינטערעסע.
ַא טיטל ָ
האט
ָ
"גייקא"
ָ
קאר אינשורענס פירמע
ַ
די
נאכ'ן ַארויסשיקן ַא
געוואלדיגע תוצאות ָ
ַ
געזען
קאר
פאר ַ
"צאלסטו צופיל ַ
ָ
מעילינג מיט'ן טיטל:
אינשורענס?" אמת ַאז ס'איז נישט ַאן ערד–
ס'מאכט מענטשן
ַ
פראגעָ ,אבער
ַ
ציטערניש פון ַא
קאנווערט ...און
ָ
טראכטן ...און עפענען דעם
ַ
גייקא'ס סערוויסעס.
ָ
לייענען מער וועגן
נשטאט דיר!
ַ
לאז זיי רעדן ַא
כלל נומער ָ :4
עדות'שאפט צו די
ַ
נוצן ַא קליענט'ס
ּפראדוקט איז ַא זיכערער
ָ
ווירקזאמקייט פון ַא
ַ
וויאזוי צו ברענגען קליענטן צו געטרויען
ַ
וועג
דיין מעסעדזש .ווען די "יו .עס .סקול פון מוזיק"
פארשּפרייטן
ַ
קאמּפיין צו
ַ
געמאכט ַא
ַ
האט
ָ
וואס לערנען אויס צו שּפילן מיט
מוזיק ביכער ָ
רפאסט
פא ַ
דזשאן קעיּפעלס ַ
ַ
האט
אינסטרומענטןָ ,
געלאכט
ַ
האבן
אומפארגעסליכן קעּפל" :זיי ָ
ַ
ַאן
ּפיאנע.
ראּפגעזעצט ביי דער ַ
האב זיך ַא ָ
ווען איך ָ
פאקטיש
האב ָאנגעהויבן שּפילןַ "...
ָאבער ווען איך ָ
נפאנג פון ַא מעשה
איז דער טיטל געווען דער ָא ַ
וויאזוי ער
ַ
ווי ַא צופרידענער קליענט דערציילט
באאיינדרוקן זיינע חברים
האט מצליח געווען צו ַ
ָ
ּפראדוקט .עס פעלט שוין נישט
ָ
נאכ'ן נוצן דעם
ָ
קאמּפיין
זאל אייך דערציילן ווי גוט דער ַ
אויס איך ָ
איז געלונגען.

די אונטערשטע שורה:
ַא געלונגענער טיטל ציט אינטערעסע און ווירקט
זאלן עס לייענען ,רעדן דערפון ,און בעיקר לויפן קויפן!
ַאז מענטשן ָ

