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נייעס פון דער פינַאנציעלער וועלטביזנעס

 ַאריינפיר
ווָאס ּפַאסירט ווען צוויי ביזנעסלייט רעדן זיך דורך וועגן עּפעס ַא געשעפט?

דער געשּפרעך קען זיך ציען פינף מינוט, פינף שעה, און גרויסע ביזנעסלייט ווייסן 
ַאז גרויסע עסקים קענען געדויערן פינף ווָאכן ָאדער אפילו פינף חדשים ביז זיי ווערן 
געדַאנק  איין  צייט?  גַאנצע  די  דורכאויס  בַאזונדער  יעדער  טרַאכט  ווָאס  געשלָאסן. 
בורזשעט זיי אין קָאּפ, "ווָאס איז די אונטערשטע שורה?" ָאדער אויף היימיש אידיש 
וויל  מען  ווָאס  עיקר  דער  ווייל  פַארדינסט?"  הכל  סך  דער  זיין  וועט  "ווָאס  גערעדט, 
וויסן נָאך ַאלע חשבונות און פַארהַאנדלונגען איז די אונטערשטע שורה ווָאס מען וועט 

פַארדינען פון דעם עסק און וויַאזוי מען וועט ַארויסגיין מיט ריווח.
אין די קומענדיגע ווָאכן וועלן מיר ברענגען אין קורצע שורות גוטע ביזנעס עצות פון 
ַאן ערפַארענעם בַארימטן מַארקעטינג עקסּפערט, מר. יצחק סָאפטלעס. ָאבער הנאה 
הָאבן דערפון וועלן נישט בלויז ַאזעלכע ווָאס זענען עוסק אין געשעפטן אינעם עולם 
המסחר, נָאר זיינע געדַאנקען און בייפַאלן קענען העלפן יעדן אין זיין ּפריווַאטן לעבן 
ווערן  ערפָאלג  און  רווחים  וואו  געביטן  די  אין  אויך  פַארדינען,  און  הצלחה  הָאבן  צו 

נישט געמָאסטן בלויז אין גרינע דָאלַארן.

התקן עצמך — זָאלסט ַאלעמָאל זיין צוגעגרייט

ביזנעסמַאן  ּפרָאפעסיָאנַאלער  אמת׳ער  ַאן 
און  כלים  ריכטיגע  די  זיך  מיט  הָאבן  אייביג  וועט 
בַאנוצן  צו  זיך  גרייט  פַאך,  זיין  פַאר  צוגעהערן 
דערמיט  וועסט  דו  אויס.  פעלט  עס  ווען  דערמיט 
דיך  עס  וועט  אויך  ווי  ַארומיגע,  די  בַאאיינדרוקן 
שטעלן ַא שטַאּפל העכער פון דיינע קָאנקורענטן. 
עס וועט העלפן ַאז דיין נָאמען זָאל בַאקַאנט ווערן 
דיר  וועט  דָאס  און  אויפמערקזַאמקייט  ציען  און 

שַאפן גוטע ביזנעס געלעגנהייטן.
געשַארט  הָאט  עקסּפרעס  ַאמעריקן  פירמע  די 
אוצרות מיט געלט זינט זייער געלונגענע רעקלַאמע 

זיי הָאבן  לויפן אין תשל"ה.  ָאנגעהויבן  ווָאס הָאט 
מיט  קַארטל  ַא קרעדיט  פון  בילד  ַא  ַאדווערטייזט 
ָאן דעם"1.  ַארויס פון שטוב  נישט  "גיי  לָאזונג,  די 
און  געדענקט  ווָאס מען  ַא שלָאג–ווָארט  איז  דָאס 
עס הָאט געברענגט פַאר די קָאמּפַאני גוטע רווחים. 
די  צו  צוגעקלעבט  ווי  געווָארן  דָאס  איז  היינט 
דָאס  און  עקסּפרעס  ַאמעריקן  פון  נָאמען  פירמע 

איז ַא גָאר גוטע עצה פַאר יעדע סָארט ביזנעס.
עטליכע יָאר צוריק בין איך ָאנגעקומען נעבן ַא 
קליינעם בית המדרש אין סטעמפָארד, קָאנעטיקוט, 
און איך הָאב געזען ַא שילד אינדרויסן ווָאס הָאט 

געמָאלדן: "דו זָאלסט נישט דָא ּפַארקן."
געווען  איז  נישט"  זָאלסט  "דו  ווערטער  די 
 thou( ,געשריבן אויף דעם ַאלטן ענגלישן זשַארגָאן
shall not( ַא שטייגער ווי מען שרייבט להבדיל אויף 
איך  הדברות.  עשרת  די  פון  פַארבָאטן  די  ענגליש 

don’t leave home without it  —  1

הָאב געכַאּפט ַא בילד פון דעם שילד ווען איך בין 
געווען אין די געגנט פַאר ַא ביזנעס סעמינַאר. נישט 
צען  די  פון  איינע  נישט  טַאקע  איז  דָארט  ּפַארקן 
געבָאט..., ָאבער דער אופן ווי ס׳איז געווען געשריבן 
הָאט גורם געווען ַאז איך זָאל עס שעצן און פָאלגן. 
איך הָאב זיך נישט דערווַאגט ַאוועקצושטעלן מיין 

קַאר נעבן דעם רעזערווירטן ּפלַאץ.
בילד  ַא  כַאּפן  געקענט  איך  הָאב  פַארווָאס  און 
שילד?  מערקווירדיגן  אינטערעסַאנטן  דעם  פון 
און  קַאמערַא,  ַא  זיך  מיט  געהַאט  הָאב  איך  ווייל 
זיך  הָאט  יעדער  איידער  לַאנג  געווען  איז  דָאס 
ַארומגעדרייט מיט ַא סעלפָאן אין טַאש ווָאס דינט 
ַאּפַארַאט. מען דַארף נישט  ַאלס פָאטָאגרַאף  אויך 

די אונטערשטע שורה
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חלק א׳
סטרַאטעגיעס צו הצלחה

בילד פון דעם שילד
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כח  דעם  פַארשטיין  צו  פָארשער  גרויסער  ַא  זיין 
פון ַא בילד. איך נעם מיט זיך ַא קַאמערַא ווען איך 
וויכטיגער  גָאר  ַא  איז  פָאטָאגרַאפיע  ערגעץ.  פָאר 
געצייג פַאר מַארקעטינג געשעפטן, ָאבער רעדנדיג 
זיך  קומט  עס  וועמען  פַאר  ַאנערקענונג  געבן  פון 
קרעדיט, מוז איך געבן קרעדיט פַאר מר. אירווינג 

שיעלד.
מר. שיעלד איז געווען איינער פון מיינע לערערס 
ווען איך בין געגַאנגען צו עף. איי. טי. זיך אויסשולן 
אין דעם פעלד פון ַאדווערטייזינג און מַארקעטינג, 
וועלט– ַא  איז  ער  צוריק.  צייט  לַאנגע  לַאנגע,  ַא 

ליסטע  זיין  צווישן  פָאטָאגרַאפיסט.  בַארימטער 
'פָארטשון  עטליכע  מען  טרעפט  קליענטן  פון 
פיינסטע  די  פון  איינער  איז  ער  קָאמּפַאניס.   '500
מענטשן וועמען איך הָאב ַאמָאל בַאגעגנט. ער הָאט 
אונז אויסגעלערנט ַאז אויב מיר ווילן באמת ווערן 
זיין  אייביג  מיר  מוזן  פָאטָאגרַאפיסטן,  געלונגענע 
גרייטן צו כַאּפן ַא גוטן בילד. היינטיגע צייטן ווען 
כמעט יעדער טעלעפָאן איז ַא קַאמערַא מיט גענוג 
דָאס  איז  פַארבן  קלָארע  אויפצוכַאּפן  שַארפקייט 

בכלל נישט ַא שווערע זַאך אויסצופירן.
איך הָאב געהערט ַאן ענליכע מעשה פון איינעם 
ריכטיגן  "אויפ'ן  געווען  ּפונקט  איז  וועלכער 
געווען  איז  דָאס  צייט".  ריכטיגע  די  אין  ָארט, 
סי.בי.עס.  געוועזענער  ַא  רַאדזשערס,  ווָאלטער 
ַאּפָאר  בלויז   ,'981 מערץ  אין  קָארעסּפָאנדענט. 
געווָארן  איז  רָאנעלד רעיגען  ווָאס  נָאכדעם  ווָאכן 
הָאט  ּפרעזידענט,  ַאלס  ַאמט  אין  איינגעשוואוירן 
אים  הינקלי,  זשַאן  ּפַארשוין,  צערודערטער  ַא 
פון  גַאסן  די  אויף  הרג׳ען  און  שיסן  צו  ּפרובירט 
ווַאשינגטָאן די.סי. דער צייטונגס–מַאן רַאדזשערס 
איז געווען דער איינציגסטער רעּפָארטער וועלכער 
שיסערייען  די  פון  קולות  די  אויפגעכַאּפט  הָאט 
סי.בי.  די  הָאט  דורכדעם  רעקָארדירט.  עס  און 
עס. רַאדיָא סטַאנציע געהַאט די מערסטע דעקונג 

איבער די אויסטערלישע געשיכטע.

ער  בַאוויזן?  דָאס  רַאדזשערס  הָאט  וויַאזוי 
טעיּפ– זיין  לָאזן  צו  איינגעפירט  געהַאט  זיך  הָאט 

ווען  צייט  גַאנצע  די  דורכאויס  לויפן  רעקָארדער 
ּפָאבליק  אין  ָאדער  גַאס  די  אויף  געווען  איז  ער 
הינטערגרונט  די  אויך  אויפצוכַאּפן  ּפלעצער, 
פירן  זיך  פלעגן  רעּפָארטערס  ַאנדערע  גערודער. 
ָאנצוצינדן זייערע טעיּפ–רעקָארדערס נָאר ווען זיי 
עטווָאס  אויפצוכַאּפן  געלעגנהייט  ַא  געזען  הָאבן 
ַאן  פון  ָאנהויב  אין  גלייך  ָאדער  אינטערעסַאנט, 
אינטערוויו. רַאדזשערס פלעגט עס ַאלעמָאל לָאזן 
די  איבער  געשּפרייזט  הָאט  ער  ווען  ָאנגעצינדן 
ווַאשינגטָאנער גַאסן. נָאך ַאלעמען, איז ַא טעיּפ ַא 
ביליגע זַאך, און ער הָאט ַאלץ געקענט אויפפרישן 
אין  צוריקגעקומען  איז  ער  ווען  בַאטעריעס  די 
קיינמָאל  קען  מען  ַאז  געקלערט  הָאט  ער  ָאפיס. 
יענעם  און  אויפכַאּפן,  קען  מען  ווָאס  וויסן  נישט 
גוט  ַאטענטַאט–ּפרואוו איז עס אים  טָאג פון דעם 

געלונגען...
עצה,  ביזנעס  גרינגע  ַא  ווי  אויס  זעט  עס  אויב 
ַאמָאל  גרינג!  טַאקע  איז  עס  ַאז  וויסן  זָאלסטו 
הכנות,  איינפַאכע  און  לייכטע  די מערסטע  זענען 
בעסטע  די  ברענגען  וועלכע  פָארברייטערונגען 

רעזולטַאטן!
יעדן  פַאר  רַאט  זעלבע  די  גע׳עצה׳ט  ווָאלט  איך 
פון סיי וועלכע פירמע ָאדער ָארגַאניזַאציע. אויב עס 
קען דיר אויסקומען זיך צו בַאגעגענען מיט ַאנדערע 
מענטשן, זָאלסטו הָאבן עּפעס גרייט פָארצושטעלן 

ווער  איך  נָאמען.  קָאמּפַאני׳ס  דיין  און  נָאמען  דיין 
ווען  ַאנטוישט  און  איבעררַאשט  צומָאל  ַאלץ  נָאך 
איך קום צו ַא קָאנפערענץ ָאדער ַאן אסיפה און איך 
בעט יענעם׳ס ביזנעס קַארטל, ָאבער ער הָאט נישט 

עטליכע אין טַאש גרייט צו געבן.
בַאנוצט  מען  וויבַאלד  ַאז  קלערן  מענטשן  טייל 
פון  אופנים  ַאנדערע  און  בליץ–ּפָאסט  מיט  זיך 
מיט  הָאבן  צו  אויס  נישט  פעלט  ַא קשר,  ָאנקניּפן 
זיך ַא געדרוקטע קַארטל, ָאבער איך הָאב זיך שוין 
צענדליגער מָאל איבערצייגט ַאז דורך ּפערזענליך 
רייכן די הַאנט מיט ַא ווַארעמע בַאגריסונג, ַא שלום 
עליכם מיט ַא שמייכל און ַא ביזנעס קַארטל, לָאזט 
מען איבער ַא טיפערן איינדרוק און עס מַאכט מער 

ַא רושם.
עּפעס  צווייטן  ַא  פַאר  איבערגעבן  פון  רעדנדיג 
ַא  גרייט  הָאבן  צו  אויך  זיך  לוינט  הַאנט,  אין 
קענסט  דו  קָאמּפַאני.  דיין  פון  ברָאשור  קליינעם 
עס ַאלץ ַארויסציען פון דיין בוזעם טַאש און אויב 
ס׳איז בַאקוועם געלעגן אין דיין קעשענע, וועט זיך 
עס גרינג ַאריינּפַאסן אין יענעם׳ס טַאש. דו קענסט 
אויג  זיין  כַאּפן  ס׳וועט  ווָאס  וויסן  נישט  קיינמָאל 

און ציען זיין אויפמערקזַאמקייט.

די אונטערשטע שורה:

נויטיגע  די  זיך  ביי  גרייט  הָאבן  שטענדיג  זָאלסט 
רעּפרעזענטירט  ווָאס  עּפעס  ַאריינגערעכנט  געצייג, 

דיין פירמע ָאדער ָארגַאניזַאציע.
]פאָרזעצונג קומט אי"ה[

ַא חכם הָאט געזָאגט, 

"אויב איך ווָאלט 

געהַאט ַאכט שעה 

ַארָאּפצושניידן ַא 

בוים, ווָאלט איך זיך 

פַארנומען זעקס שעה 

אויף אויסצושַארפן מיין 

זעג מעסער."

דָאס ָארט ביים הילטָאן הָאטעל אין ווַאשינגטָאן די־סי, וואו ּפרעזידענט רָאנעלד רעיגען איז געשָאסן געווָארן, 
געשטַאנען  איז  הינקלי  זייט, דער שיסער  לינקע  די  אויף  טיר  זייטיגע  די  פון  ַארויסגעקומען  איז  ער  ווען 

צוזַאמען מיט די ּפרעסע פָארשטייער אונטער'ן דעכל אויף די רעכטע זייט




