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נייעס פון דער פינַאנציעלער וועלטביזנעס

מען דַארף ַאלץ ערווַארטן ַאז דָאס אומערווַארטעטע 
זָאל ּפַאסירן און מ'זָאל זיין גרייט דערויף. יָא, איך ווייס 
ַאז דער זַאץ איז ַא תרתי דסתרי, ָאבער ס׳איז דָא מער 
ווי איין סיבה פַארווָאס ס׳איז וויכטיג ַאוועקצוגעבן צייט 

און כוחות צו ּפלַאנען פַאר ּפלֹוצלינגדיגע געשעענישן.
הָאבן  וועלכע  יָארק  ניו  אין  איינוואוינער  די 
ַאדורכגעלעבט דעם שניי שטורעם פון ווינטער תש"ע, 
סענדי  דער  און  שּפעטער,  יָאר  ַא  איירין  הָאריקעין 
שטורעם תשע"ג, ווייסן גַאנץ גוט ווי שטַארק עס מַאכט 

אויס ווען מען איז געהעריג צוגעגרייט.
ווען ניו יָארק סיטי איז פַארכַאּפט געווָארן אין צוויי 
פיס שניי, הָאט די שטָאט זיך נישט געקענט סּפרַאווען 
מיט די הויכע שניי און נישט גענוג שנעל מָאביליזירט 
ַארבייטערס און שניי טרָאקס צו ּפוצן די גַאסן. מענטשן 
זענען געווען "סטָאק" ביז מען הָאט אויפגערוימט די גַאסן 
ּפַאמעליך. שּפעטער,  זייער  צוגעגַאנגען  איז  ַאלעס  און 
ווען דער וועטער נביא הָאט געווָארנט וועגן הָאריקעין 
איירין, הָאט די שטָאט בַאקומען גוטע ָאּפשַאצונגען פון 
ס׳איז  ַאז  געהַאלטן  הָאבן  וועלכע  עצה–געבער  זייערע 
עווַאקואירן  צו  שריט  נויטיגע  און  ריכטיגע  ַא  געווען 
די ּפלעצער וואו מען הָאט געטרַאכט ַאז דער שטורעם 
קען ָאנקומען. טייל הָאבן געהַאלטן ַאז דער בַאפעל צו 
איבערגעטריבן,  און  הַאסטיג  געווען  איז  עווַאקואירן 
ָאבער ַאסַאך פָארשער און ציווילע אינדזשענירן הָאבן 
געטָאן  ריכטיג  יָא  הָאט  שטָאט  די  ַאז  איבערגעוויזן 
זענען  ּפלענער  די  עווַאקוַאציע.  פון  בַאפעל  דעם  מיט 
אינפָארמַאציע  הַאנטיגע  ערשט  אויף  בַאזירט  געווען 
מיט מָאדעלן וויַאזוי ס׳וועט אויסזען טָאמער די געגנט 
די  גענומען  הָאט  שטָאט  די  פַארפלייצט.  ווערן  וועט 
ריכטיגע מָאסנַאמען צו בַאשיצן די איינוואוינער טָאמער 
עס וועט טַאקע אין די ענדע אויספעלן און דָאס ווָאלט 
שטורעם  דער  ווען  לעבנס  טויזנטער  גערַאטעוועט 

ווָאלט טַאקע בַאטרָאפן די בַאוואוינטע ערטער.
מָאל  וויפיל  בַאמערקט  הָאסט  דו  ַאז  זיכער  בין  איך 
עס  "אויב  און  "טָאמער"  לשון  דעם  גענוצט  הָאב  איך 
ווָאלט", ווייל דָאס איז דער בַאדייט פון זיין גרייט אויף 

ַא ּפַאסירונג ווָאס איז אומערווַארטעט.
בשעת הָאריקעין איירין איז געווען אין שוואונג הָאב 
איך זיך געפונען אין ַאּפסטעיט ניו יָארק און איך הָאב 
הָאב  איך  ָאפיס.  מיין  צו  אומקערן  געקענט  נישט  זיך 
ווָאס  דעמָאלט געהַאט איבריגע צייט ַאדורכצוטרַאכטן 
קען  מען  ווָאס  און  געווען  גורם  הָאט  שטורעם  דער 
ווי  איינגעזען  הָאב  איך  ווען  און  דערפון.  לערנען  זיך 
וויכטיג ס׳איז פַאר די רעגירונגס לייט צו זיין גרייט מיט 
ווָאס קענען  ּפרָאבלעמען  די  בַאהַאנדלען  און  ּפלענער 
זיך מַאכן, הָאב איך פַארשטַאנען ַאז אויך ביזנעסלייט, 
ַא ּפלַאן  ָארגַאניזַאציעס, און פירמעס מוזן הָאבן גרייט 
זייער  מיט  ּפרָאבלעם  ַא  מַאכן  זיך  זָאל  עס  פַאל  אין 

ּפרָאדוקט ָאדער סערוויס.
ַאז  פָאראויסגעזָאגט  הָאט  מען  איידער  טעג  דריי 
הָאט  יעדער  ווען  ָאנקומען,  וועט  איירין  הָאריקעין 
וויַאזוי מען קען זיך גרייטן און זיך בַאשיצן  געטרַאכט 
פון די נָאכפָאלגן, הָאט די הָאום דיּפָאו געשעפט גלייך 
פַארשּפרייט ַאן ַאדווערטייזמענט ַאז זיי זענען די איינע 
ַאלעס  בַאקומען  קען  מען  וואו  צענטער,  דער  ּפלַאץ, 
ווָאס עס פעלט אויס צו הַאלטן די היימען בַאשיצט און 

די מענטשן פַארזיכערט.
ָאנפירער  די  מיט  גערעדט  נישט  קיינמָאל  הָאב  איך 
הָאט  פירמע  די  ַאז  גלייב  איך  ָאבער  דיּפָאו,  הָאום  פון 
גרייט אין ַא זייט ַאדווערטייזמענטס פַאר ַא נויט פַאל, 
קעיס".  אין  "דזשָאסט  אויף  בלע"ז  מ׳זָאגט  ווי  ָאדער 
וועלכע  געטרַאכט  פָאראויס  און  געזעסן  זענען  זיי 
און  שַאפן  זיך  קענען  עס  מצבים  אומערווַארטעטע 
דער  טָאמער  און  דערויף.  פַארדינען  קענען  זיי  וויַאזוי 
נישט  איז  איירין  הָאריקעין  פַאר  רעקלַאמע  סָארט 
זיי  ַאז  מיר  עס  ווייזט  פריער,  פון  ָאנגעגרייט  געווען 
הָאבן גוטע פַאכלייט גרייט צוצושטעלן ַא געלונגענעם 

ַאדווערטייזמענט קַאמּפיין אין ַא בליץ קורצע צייט.
און  גרייט  איז  ווָאס  פירמע  ַא  פון  ביישּפיל  ַא  נָאך 
ערווַארט ס׳זָאל ּפַאסירן עּפעס ווָאס איז אומערווַארטעט 
 )Geico( גייקָאו  די  איז  ריווחים,  שניידן  דעמָאלט  און 
אינשורענס פירמע. אין יענע ּפָאר טעג פַאר הָאריקעין 
איירין הָאבן זיי ַארויפגעלייגט אויף זייער וועב–זייטל מיט 
קידוש לבנה אותיות די לָאזונג "גייקָאו קַאטַאסטרָאפע 

טיעמס זענען גרייט צו העלפן".
יָא, אוודאי זענען זיי ַאן אינשורענס קָאמּפַאני און זייער 
ָאבער  ּפַאליסיס.  פַארזיכערונג  שרייבן  צו  איז  ביזנעס 
געמַאכט  זיי  הָאבן  ביזנעס,  נָאך  פַאר  צילן  צו  אויסער 
אינפָארמַאציע  פַארמָאגט  וועב–זייטל  זייער  ַאז  זיכער 
לעבן  דָאס  היטן  זיך  און  הייזער  די  בַאשיצן  צו  וויַאזוי 
זיי  וועטער.  געפַארפולער  שווערער  ַא  קומט  עס  ווען 
זיך  וויַאזוי מען קען  הָאבן צוגעשטעלט אינפָארמַאציע 
דירעקטע  ַא  געהַאט  און  הָאריקעין  ַא  צו  צוגרייטן  גוט 
פַארבינדונג צו דעם צענטער פון דיזיעז קָאנטרָאל. זיי 
הָאבן געלָאזט וויסן ַאז זיי הָאבן ַארויסגעשיקט ַאגענטן 
פון גייקָאו׳ס קַאטַאסטרָאפע קלעימס רעסּפַאנס טיעמס 
פָאראויסגעזָאגט  הָאט  מען  וואו  טעריטָאריעס  די  אין 
זָאלן  ַאגענטן  די  כדי  ָאנקומען,  דָארט  וועט  איירין  ַאז 
ַארויסהעלפן די קליענטן וועלכע הָאבן געקויפט גייקָאו 
אינשורענס. זיי הָאבן פַארזיכערט זייערע קָאסטומערס 
וועלן  ַאדזשָאסטערס  קלעים  און  ַאגענטן  די  ַאז 

פַארבלייבן אין די געגנט ווי לַאנג עס וועט אויספעלן.
געווען  זענען  גייקָאו  און  דעּפָאו  הָאום 
ביזנעס,  ַאריינבַאקומען פרישע  אין  פַאראינטערעסירט 
זָאלן  מענטשן  כדי  ַאז  פַארשטַאנען  הָאבן  זיי  ָאבער 
עפענען זייערע בערזלעך און סּפענדן געלט, מוזן זיי זיך 
קודם פַארבינדן מיט זיי דורך זייער הַארץ און מח. ווען דו 
ווייזט ַארויס ַאז דו זָארגסט זיך פַאר דיין קָאסטומער׳ס 
וואוילזיין, איז דָאס ַא קלוגער ביזנעס שריט, אויסער ַא 

מענטשליכקייט פון דיין זייט.
ביזנעס  דיין  ס׳איז  ווָאס  חילוק  קיין  נישט  ס׳איז 
ָאדער וועלכע סָארט ָארגַאניזַאציע דו פירסט ָאן, ס׳איז 
ַאלץ וויכטיג זָאלסט הָאבן ּפלענער "אין פַאל אויב עס 
שַאנסן  ווינציג  הָאט  ווָאס  אפילו  עּפעס  ּפַאסירט..." 
מרוויח  קענען  וועסט  דו  וויַאזוי  און  פָארקומען  ס׳זָאל 
זיין דערפון. גלייכצייטיג מוז מען ַאכטונג געבן ַאז ס׳זָאל 
ס׳זָאל  נישט  דעת,  און  קלוגשַאפט  מיט  געטָאן  ווערן 
אים  ס׳איז  ווען  יענעם  אויף  רייטסט  דו  ווי  אויסזען 

בַאפַאלן ַא צרה.
זיי  ווען  געטָאן  דָאס  הָאבן  גייקָאו  און  דעּפָאו  הָאום 
הָאבן זיך געשטעלט אויף די קָאסטומער׳ס זייט און זיי 

געגעבן קרַאנטע אינפָארמַאציע מיט גוטע עצות.
ּפונקט ווי דו ווייסט ַאז ס׳איז וויכטיג צו הָאבן עּפעס 
שלא  צרה  כל  על  ַאוועקגעלייגט  בַאנק  די  אין  געלט 
איז  טָאג,  רעגנדיגער  ַא  אויף  בַאהַאלטן  עּפעס  תבוא, 
מַארקעטינג  עּפעס  הָאבן  זָאלסט  דו  געוואונטשן  גָאר 
ַא רעגנדיגן טָאג,  ָאדער ַאדווערטייזמענטס גרייט אויף 
ַא ּפַאסיגע געלעגנהייט פון ּפַאסירונגען פַארבינדן מיט 
דיין ביזנעס, און הָאפנטליך וועט עס ברענגען הצלחה 

פַאר דיין ביזנעס אין דער צוקונפט.
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די אונטערשטע שורה:
ַאנשטַאט צו ווערן פַארכַאּפט פון אומערווַארטעטע געשעענישן און מעגליך ליידן פַארלוסטן, 
גרייט זיך צו אויף ווָאס ס׳קען מעגליך ּפַאסירן ַאז דו זָאלסט קענען שניידן רווחים


