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נייעס פון דער פינַאנציעלער וועלטביזנעס

עס זענען פַארהַאן מענטשן וועלכע הָאבן נישט 
קיין ּפרָאבלעם מיט'ן זיין דורכשניטליך, "נָארמַאל," 
ווי יעדער; ָאבער אין געוויסע פעלער איז עס פשוט 

ַא טפשות צו זיין ״טיּפיש״.
פירמע'ס  ַאמעריקַאנער  פון  עטליכע 
אויסגעַארבעט  זיך  הָאבן  קַאמּפיינס  געלונגענסטע 
ַאזוי גוט דווקא ווייל זיי זענען געווען ַאנדערש און 

קוריָאז.
צום ביישּפיל, די בַארימטע "עיוויס רענטל קַאר" 

הָאט  יָארן   '960 די  פון  קַאמּפיין  ַאדווערטייזינג 
נָאר  זענען  זיי  ַאז  פַאקט  דעם  ַארויסגעברענגט 
געווען די 'נומער 2' אין די קַאר רענטינג אינדוסטריע 
1( און דערפַאר גייען זיי  )הערץ איז געווען נומער 
ַארויס פון וועג צו געבן גוטע סערוויס פַאר זייערע 
קונים. אמת, זיי הָאבן גענומען ַא ריזיקע מיט'ן מודה 
זיין ָאפענערהייט ַאז זיי זענען נישט די גרעסטע אין 
און   — איינגעשטעלט  הָאבן  זיי  ָאבער  ביזנעס;  די 

דערנָאך נהנה געווען פון די תוצאות.

לכבוד ווָאס ס'גייט די ווָאך פורים קטן וועלן מיר 
ווָאדקע".  "ַאבסָאלוט  פון  ביישּפיל  ַא  נָאך  נעמען 
ליב  הָאבן  הבית'טעס  בעל  די  ווָאס  פירמע  די  יָא, 
זייער משלוח מנות  צו קויפן ס'זָאל ״מעטשן״ מיט 
ווָאס זיי גרייטן צו שלשים יום קודם החג. ַאנשטַאט 
און  פירמעס  ווָאדקע  ַאנדערע  נָאכצוטַאנצן 
ַארויסשטעלן ַאדווערטייזמענטס ווָאס לייגן ַא דגש 
געטרַאנק,  דעם  פון  געשמַאק  און  טעם  דעם  אויף 
און  מהלך  ַאנדערן  ַאן  גענומען  'ַאבסָאלוט'  הָאט 
געמַאכט ַא קַאמּפיין בַאזירט אויף דעם אייגנַארטיגן 
וועגן  ווָארט  ַא  זָאגן  ָאן  בָאטל,  זייער  פון  פָארעם 
ערפָאלגרייך?  יָא.  ַאנדערש?  זעלבסט.  ווָאדקע  די 

"ַאבסָאלוט" — נָאך ווי!
לויט ַאן ַארטיקל אין מידיַא–ּפָאסט הָאט "ליבערטי 
טעקס קָאנסָאלטענטס" — ַא גרויסע טעקס פירמע 
עס.,  יו.  גַאנצע  די  איבער  פַארצווייגט  איז  ווָאס 
זיי  אויף  בליק  מענטשן'ס  טוישן  צו  געווען  מצליח 
ַאלס ַאן איינפַאכע CPA פירמע ַאדַאנק ַאן עטווָאס 
ווערסיע  מַאנסּפערזָאן  ַא  כַארַאקטער:  טשיקַאווע 

פון די "סטַאטוע ָאוו ליבערטי"!
יעדעס יָאר אין די צייט ווען יעדער איז פַארנומען 
קען  עס.  ַאר.  איי.  די  מיט  טעקסעס  די  פיילן  מיט 
ליבערטיס"  ָאוו  "סטַאטוע  פַארשטעלטע  זען  מען 
קַארס,  פַארבייגייענדע  צו  משוגעים  ווי  פָאכענדיג 
בשעת זיי טייטלען מיט די פינגער אויף די קליינע 
אונטער  זיך  געפינט  ווָאס  ָאפיס  טעקס  ליבערטי 
טעקס  ַא  ווָאס  עּפעס  נישט  ס'איז  כָאטש  זיי. 
אויס  ָאבער  זעט  געטָאן,  געווענליך  ווָאלט  פירמע 
ס'הָאט  פרייליך.  עולם  דעם  טַאקע  ס'מַאכט  ווי 
)ִניָסא(...  ִּפְרסּוֵמי  ַאסַאך  געברענגט פַאר די פירמע 
ַאז פַארשטעלעכץ איז  נָאך געמיינט  און דו הָאסט 

נָאר פַאר פורים!
זיין  די אונטערשטע שורה? הָאב נישט מורא צו 
ַאנדערש! הייב אויף דיין גלעזל "ַאבסָאלוט ווָאדקע" 

— לחיים!

איינס אין דער וועלט!

די אונטערשטע שורה:

דער כלל אין מַארקעטינג איז צו זיין ַא יוצא מן הכלל!
ַא גוטער מַארקעטינג קַאמּפיין איז אייגנַארטיג, אויסערגעווענליך, און... איינס אין דער וועלט!

די אונטערשטע שורה
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