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נייעס פון דער פינַאנציעלער וועלטביזנעס

פון  דינג  ווענג  מר.  ציפער?  מעדזשיק  ַא  הָאסטו 
כינע הַאלט ַאז ער הָאט ַא נומער ווָאס בַאווייזט פַאר 

אים ממש קונצן.
הָאט  טיימס  יָארק  ניו  אינעם  ַארטיקל  ַאן  לויט 
צו  דָאלער  טויזנט  זעקס  איבער  געצָאלט  דינג  מר. 
ַא לייסענס ּפלעיט וועלכע ַאנטהַאלט די  בַאקומען 
ווי  פַאררעכנט  ווערט  ווָאס  ציפער  ַא   ,888 נומערן 

כישוף לויט דעם כינעזישן קולטור.
יָא. דו הָאסט גוט געלייענט, איבער זעקס טויזנט 
סכום,  דעם  פון  ווערד  די  פַארשטיין  צו  דָאלער. 
ער  ּפערסּפעקטיוו.  אין  ַאריינשטעלן  עס  לָאמיר 
הָאט געצָאלט פַאר דעם לייסענס ּפלעיט צווָאנציג 

דורכשניטליכער  ַא  ווָאס  מער  מָאל 
ַא  אין  פַארדינט  פַארמער  כינעזער 
ווָאלטן  ּפלַאץ  זיין  אין  ַאנדערע  יָאר. 
ַא  פַאר  סכום  ַאזַא  געסּפענדט  אפשר 
נייע  ַא  ָאדער  ווַאקַאציע  לוקסוס'דיגע 
עס  ַאז  געהַאלטן  דינג  מר.  הָאט  קַאר, 
לוינט זיך אים אויסצוגעבן צו בַאקומען 

דעם מזל'דיגן נומער פַאר זיין קַאר.
אויף  געשעפטן  מיינע  נישט  ס'איז 
ווָאס מר. דינג גיט אויס זיין געלט. ָאבער 
אין די ביזנעס וועלט קען ַא סּפעציעלער 
ציפער שּפילן ַא וויכטיגע רָאלע ווען דו 

די  אויף  גיי קוק  דיין מעסעדזש.  "ברענדן"  ווילסט 
אין  געלָאזט  הָאבן  זיי  קָאמּפַאני.  קעטשַאּפ  היינז 
גַאנג ַא קַאמּפיין בַאזירט אויף דעם ציפער "57" און 
די  פון  איינע  ַאלס  פַאררעכנט  היום  עד  ווערט  עס 

קלוגסטע מַארקעטינג סטרַאטעגיעס.
אין יָא 896' איז הענרי היינז, דער גרינדער פון די 
יָארקער סיטי בַאן און  ניו  ַא  פירמע, געפָארן אויף 
געזען ַא גרויסע רעקלַאמע ווָאס הָאט ַאדווערטייזט 
דָאס  ַאז  געטרַאכט  הָאט  ער  און  שיך  סטיילס   21

טַאקטיק.  מַארקעטינג  אינטערעסַאנטע  ַאן  איז 
איבער  ּפרָאדוצירט  דעמָאלט  הָאט  היינז  כָאטש 
היינז  מר.  הָאט  תקופה,  יענע  אין  ּפרָאדוקטן   60
נומבער  "מעדזשיק"  זיין  איז   "57" ַאז  בַאשלָאסן 
נוצן דער סלָאגַאן פון "57  ָאנגעהויבן  און ער הָאט 
סָארטן" אין ַאלע זיינע ַאדווערטייזינג ליטערַאטור. 
דער קָאנצעּפט איז געווָארן זייער ּפָאּפולער ביי די 
איז   57 נומער  בולט'דיגער  דער  און  קָאנסומערס 
זיי הָאבן איינגעקויפט  ווען  זייער מח  אין  געבליבן 

אין געשעפט.
שּפעטער,  יָאר  הונדערט  איבער  היינט, 
און  ּפרָאדוקטן   5,700 איבער  היינז  פַארמָאגט 

ַאלס  סָארטן"   57" נוצן  צו  לעכערליך  איז  במילא 
ָאריגינעל  הָאט  מען  ווָאס  מיטל  ַאדווערטייזינג  ַאן 
גענוצט ַאז דער ברענד זָאל זיך צעווַאקסן אין ַאזַא 
פונדעסטוועגן,  פירמע.  אינטערנַאציָאנַאלע  ריזיגע 
הָאט  ווָאס  נומער  מעדזשיק  דעם  צו  ָאנדענק  ַאלס 
הצלחה,  ַאזַא  דערגרייכן  און  ווַאקסן  געהָאלפן  זיי 
ווערט נָאך ביז היינט אויפגעשריבן אויף יעדן היינז 

קעטשַאּפ בָאטל מר. היינז'ס מזל'דיגער ציפער: 57.
מעדזשיק  ַא  הָאט  קַאר  רענטל  עיוויס  אויך 

לעגענדַארן  דעם  ַאנגַאזשירט  הָאבן  זיי  נומער. 
ַאדווערטייזמענט מייסטער ביל בערנבַאך ָאנצופירן 
ַא נומער  זייער קַאמּפיין און ער הָאט גענוצט  מיט 
"2", צו אילוסטרירן ַאז די קָאמּפַאני איז צווייט נָאך 
זיך  מוזן  זיי  ַאז  פַארשטייענדיג  רענטל  קַאר  הערץ 
קליענטן.  זייערע  צופרידנצושטעלן  ָאנשטרענגען 
הָאט  עיוויס  פון  ָאנפירער  הויּפט  די  פַאר  כָאטש 
נישט  בכלל  הָאבן  זיי  און  געשמעקט  נישט  לגמרי 
ָאנגעקוקט ַא 'צוויי' ווי ַא מזל'דיגער ציפער )סוף כל 
סוף, ווער וויל מודה זיין ַאז זיי זענען נישט ערשט 
און נומער איינס...( הָאבן זיי גַאנץ שנעל בַאוויליגט 
שליסל  זייערע  ַאלע  אויף  צוויי  נומער  ַא  לייגן  צו 
קַאמּפיין  דער  ַאז  געזען  הָאבן  זיי  ווען  הַאלטערס 
הָאט ַאריינגעברענגט מיליָאנען דָאלער פַארדינסטן 
פון  שעיר  מַארקעט  דעם  פַארבעסערט  היבש  און 

עיוויס.
העלפן  קענען  נומערן  ַאז  איז  מציאות  דָאס 
ַאוועקשטעלן ַא ּפרָאדוקט אין ַא געוויסע ּפָאזיציע, 
זייערע  ַא געדענקבַארע "סעילס פיטש" פַאר  ַאלס 
נומערן  נוצט  עירליינס  ַאמעריקן  קָאנסומערס. 
וועלט'ס  די  ַאלס  "אימעדזש"  זייער  איינצוקריצן 
גרעסטע ליפט–ליניע דורך ַארויסהייבן דעם פַאקט 
ַאז זיי בַאדינען איבער 250 שטעט אין 40 ַאנדערע 
זייער  ווָאס  דָאס  ַארויס  הייבט  ליסטערין  לענדער. 
סּפעציעלע פליסיגקייט צו שווענקען דָאס מויל קען 
ָאּפ'הרג'ען מיליָאנען בַאצילן. און "בָאד–לייט" ביר 
בַאצייכנט זייער חסרון פון ציפערן — ַא זערָא — אין 
ווייזן פַארווָאס זייער ּפרָאדוקט איז  קַאלָאריעס צו 
געאייגנט פַאר די וועלכע ווילן זיך ַאכט געבן זייער 
ווָאג. )און צווישן אונז געשמועסט ווער זוכט נישט 

צו פַארלירן ווָאג?(
זייער  נומערן  זענען  ביזנעס  צו  ס'קומט  ווען 
וויכטיג פַאר די ַאקַאונטינג דעּפַארטמענט ּפונקט ווי 
קָארּפָארעט  אין  אונטערנעמונגען  דיינע 

מַארקעטינג.
ַא  נישט  הָאט  קָאמּפַאני  דיין  אויב 
ּפרָאדוקט, נָאר עס איז ַא סערוויס פירמע, 
קענסטו זיך ַאדווערטייזן מיט די צָאל פון 
שרייב  קָאסטומערס.  צופרידענע  דיינע 
קָאסטומערס   150,000 "איבער  ַארויס, 
ריינע  מיט  געווען  מחיה  זיך  הָאבן 
הַאלטן  "מיר  קלינערס(.  )ַא  מלבושים" 
אונזער קָאּפ אין דער הייך — פַארקויפט 
)היט  היטן!"  טויזנט  פינף  איבער 
געשעפט(. אפילו ַא צדקה וחסד ָארגַאניזַאציע קען 
זיך בַאנוצן מיט ציפערן, )טרַאכט בוני עולם ָאדער 

נחמת ישראל(.
ַא כח און דו קענסט עס אויסנוצן  נומערן הָאבן 
ציען  צו  קָאסטומערס  די  פון  מח  אין  איינצוקריצן 
אויפמערקזַאמקייט פַאר דיין ּפרָאדוקט, דיין פירמע 
דו  פון  ציפער  דער  און  ָארגַאניזַאציע  דיין  ָאדער 
געלט ווָאס דו פַארדינסט, וועט זיך מערן און זיכער 

ווערן מזל'דיג.

57? 255? ווָאס איז דיין "מזל'דיגע" נומער?

די אונטערשטע שורה:
טרַאכט וויַאזוי דו קענסט זיך בַאנוצן מיט ציפערן און העכערן די ציפערן פון דיינע פַארדינסטן!

די אונטערשטע שורה
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