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נייעס פון דער פינַאנציעלער וועלטביזנעס

ער  מוטיגט  וויַאזוי  מענטשן.  פירט  פירער  ַא 
די מענטשן? וויַאזוי מַאכט ער ַאז זיי זָאלן ווערן 
גרויסע  די  זיך  שטעלן  וויַאזוי  בַאגייסטערט? 
זיי דינען  ַאז  ַא בילד  ַאוועק מיט  נָאן–ּפרָאפיטס 
ווערדפולע צוועקן? און וויַאזוי שטוּפן ַאנדערע 
סערוויסעס  און  ּפרָאדוקטן  זייערע  קָאמּפַאניס 

איז  ווָאס  מַארקעט  היינטיגן  אינעם 
פול מיט קָאנקורענץ?

קָאמּפיוטער  מיין  הער  איך  ווען 
איז  אימעיל  נייע  ַא  ַאז  קלינגען 
צו  שנעל  איך  קוק  ַאריינגעקומען, 
זען ווער עס שיקט מיר עּפעס. אפשר 
מיט  קליענט  וויכטיגער  ַא  עס  איז 
זיין  ס׳קען  אינפָארמַאציע?  קריטישע 
ַאז ַא נייער קליענט וויל זיך נָאכפרעגן 

וועגן מיינע סערוויסעס.
ַאנטוישט.  איך  ווער  ָאבער,  ַאמָאל 
איך עפן דעם אימעיל און ס׳איז למשל 
ווָאס  ענטפער  אויטָאמַאטישער  ַאן 

זָאגט מיר ַאז ַאן אימעיל איז נישט ַאדורך צוליב 
ַאדרעס. אויב עס איז  ַא נישט ריכטיגע אימעיל 
מיין טעות, קען איך עס גרינג פַאררעכטן. ָאבער 
ריכטיג  נישט  מיר  הָאט  יענער  אויב  איז  ווָאס 
איבערגעגעבן זיין ַאדרעס? צומָאל קען זיין זייער 
קָאנטַאקט  ריכטיגע  זיין  בַאקומען  צו  שווער 
נישט  הָאב  איך  אויב  בפרט  אינפָארמַאציע, 

געהַאט מיט יענעם ַא דירעקטע פַארבינדונג.
סי.אי. און  ּפרעזידענט  דער  פרָאשהייזער,  לי 
געשריבן  הָאט  קָאנסָאלטינג  מעּפ  פון  ָאו. 
אין  בוך  ַא  שרייבער  ַא  נָאך  מיט  אינאיינעם 
וועלכן ער זָאגט ַאז די ָאנפירער פון ַאמעריקע'ס 

מיט  בַאהַאוונט  גוט  זיין  מוזן  פירמעס  גרויסע 
וועלכע  פון מענעדזשמענט  עיקרים  זעקס  ַאלע 
זענען: ָאנפירן, ּפלַאנען, ָארגַאניזירן, אויפנעמען 

שטַאב, קָאנטרָאלירן, און קָאמוניקַאציע.
ַאלע זעקס זענען וויכטיג, ָאבער פרָאשהייזער 
די  ווי  איז  קָאמוניקַאציע  קלָארע  ַאז  זָאגט 
צוזַאמען.  ַאלעס  בינדט  ווָאס  קייט  גָאלדענע 

טַאקע  זיי  פירן  וויַאזוי  מינוט...  ַא  "טרַאכט 
דורך  מענטשן?  די  זיי  מוטיגן  וויַאזוי  און  ָאן 
די  קענען  וויַאזוי  קָאמוניקַאציע.  קלָארע 
דיסציּפלין,  איינפירן  ָארגַאניזַאציעס  בעסטע 
סטרַאטעגישע  ַא  און  פַארַאנטווָארטליכקייט, 
קָאמוניקַאציע.  קלָארע  דורך  צוזַאמענַארבעט? 
פַארקויפן  פירערס  מַארקעט  קענען  וויַאזוי 
מיט  סערוויסעס?  און  ּפרָאדוקטן  זייערע 
אין  מַארקעטינג,  און  רעקלַאמעס  געלונגענע 

ַאנדערע ווערטער, קלָארע קָאמוניקַאציע."
פרָאשהייזער טיילט מיט ּפרַאקטישע עצות:

ציל  דער  ס׳איז  ווָאס  ָאנפַאנג  פון  קלָאר  מַאך 

פון דיין קָאמוניקַאציע. דו דַארפסט וויסן ווָאס דו 
ווילסט יענעם לָאזן וויסן נָאך איידער דו שיקסט 
אויך  זיך  דַארפסט  דו  יענעם.  פַאר  ַארויס  עס 
קענען פָארשטעלן ווָאס עס וועלן זיין יענעם'ס 

געפילן ווען ער וועט בַאקומען דיין מעסעדזש.
טיפע  ַא  מיט  מעסעדזש  דיין  איבער  גיב 
עס  ווָאס  מיט  טייל  דערין.  איבערצייגונג 
דו  ווָאס  וויסן  לָאז  צילן,  העכערע  דיינע  זענען 
ערווַארטסט ַאז יענער זָאל טון, און בַאשטעטיג 

צום סוף ַאז יענער פַארשטייט עס טַאקע.
גוטע  ַא  וויבַאלד  ָאפנקייט.  ַאן  מיט  בלייב 
קָאמוניקַאציע ַארבעט ביידע וועגן, דַארפסטו זיין 
יענעם'ס  מיינונג. שעץ  יענעם׳ס  הערן  צו  גרייט 
קריטיק און נוץ עס צו פַארבעסערן דיין ביזנעס. 
צווייטן׳ס  ַא  פון  פַארשטַאנד  דיין  אויס  שַארף 
נָאר  הָאט  פרָאשהייזער  טרַאכטן.  פון  אופן 
אויבערפלעכליך,  ּפונקטן  זעקס  די  בַאהַאנדלט 
ַאביסל טיפער. טייל  ַאריינגיין  דָא  לָאמיר  ָאבער 
פשוט,  גַאנץ  זענען  בַאמערקונגען  זיינע  פון 
מוזיקַאנטן  ווי  ּפרָאפעסיָאנעלן  אפילו  ָאבער 
ָאדער זינגער מוזן כסדר מַאכן איבונגען כדי צו 

קענען ווייטער שטייגן אין זייער פַאך.
זָאלסטו  ווָאיסמעיל,  ַא  איבער  לָאזט  דו  אויב 
רעדן קלָאר און דייטלעך. לָאז איבער ַאלע 
דיינע קָאנטַאקט אינפָארמַאציע. זָאג קלָאר 
און  נומער,  טעלעפָאן  נָאמען,  פולער  דיין 
בערך די צייט ווען דו הָאסט גערופן. לָאז זיי 
זָאלן דיך  זיי  ַאז  וויסן אויב דו ערווַארטסט 
נָאכַאמָאל  וועסט  דו  ַאז  ָאדער  צוריקרופן 
אויף  מעסעדזש  ַא  לָאזט  דו  אויב  ּפרובירן. 
קָאנטַאקט  דיין  איבער  זָאגט  סעלפָאן,  ַא 
אינפָארמַאציע צוויי מָאל ווייל די ַארומיגע 
ווערטער  דיינע  מַאכן  קענען  קולות 

אומקלָאר.
ַא  צו  ווַארט  אימעיל,  ַאן  דו שיקסט  ווען 
קודם  זיי  'סענד'.  דריקסט  דו  פַאר  מינוט 
מגיה ווָאס דו הָאסט געשריבן. לייען עס איבער 
פון  ּפלַאץ  אין  זיך  שטעל  און  מָאל  איינס–צוויי 
דעם ווָאס וועט בַאקומען דיין אימעיל. וועלן זיי 
פַארמייד  געמיינט?  הָאסט  דו  ווָאס  פַארשטיין 
דָאס ַאהין–און–צוריק פון אימעילס צו ערקלערן 
לכתחילה  געווָאלט  באמת  הָאסט  דו  ווָאס 
צייט  די  נישט  פַארברענג  און  ַארויסברענגען 

אויסצוקלָארן מיספַארשטענדענישן.
נָאך ַא זַאך, נוץ נישט קיין ראשי תיבות. נישט 
און  ביישּפיל'  'צום  איז  צ.ב.  ַאז  ווייסט  יעדער 

נישט 'צום בַאפעל'...

דער סוד פון גוטע פירער

די אונטערשטע שורה:
ס׳איז קלָאר ַאז דיין קָאמוניקַאציע מוז זיין קלָאר, כדי דיין מעסעדזש זָאל קלָאר ַאדורכקומען
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