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נייעס פון דער פינַאנציעלער וועלטביזנעס

אין  לעקציעס  וויכטיגסטע  די  פון  איינע 
ַאדווערטייזינג  ַאן  פון  נישט  קומט  מַארקעטינג 
ּפרָאפעסיָאנעל און נישט פון ַא ביזנעס ּפרָאפעסָאר. 
עס קומט פון ַא רעגירונג בַאַאמטער פון די צייטן פון 
די קַאלטע קריג. יענע רעדע איז פַארשריבן געווָארן 
דער  איבער  פַארשּפרייט  זענען  וועלכע  ביכער  אין 

גָארער וועלט.
"מיר הָאבן מחליט געווען צו פליען צו די לבנה. 
מיר הָאבן מחליט געווען צו פליען צו די לבנה און 
טון נָאך ַאנדערע זַאכן, נישט ווייל ס׳איז גרינג, נָאר 

ווייל ס׳איז שווער..."
 ּפרעזידענט קענעדי, 
סעּפטעמבער 12, 962'

געדַארפט  הָאט  ווָאס   — לָאזונג  היסטָארישע  די 
ַארויסברענגען ַא שטַארקייט אין דעם אידעָאלָאגישן 
איז   — פַארבַאנד  סָאוויעטישן  דעם  קעגן  קַאמף 
ּפָאליטישער  ַא  נָאר  נישט  איז  עס  אומשַאצבַאר. 
פילָאזָאפישע  ַא  ווי  טיפער  איז  עס  קלינגווָארט; 
דערקלער; און סַאך מער ווערדפול ווי ַא ּפָאליטישע 
מיינונג. די שורה איז ַא ריכטיגער ביישּפיל פון ַא ּפלַאן 

מיט ַא ּפונקטליכן ציל און ריכטונג.
ּפַאליסי  קענעדי׳ס  ווָאס  ַאנדערש  ַאלעס  פון  חוץ 
די  געהָאלפן  רעדע  די  הָאט  אויפגעטָאן,  הָאט 
ערשט  און  רוסן  די  איבער  געווינען  ַאמעריקַאנער 
ָאנקומען צו די לבנה. עס הָאט געגעבן ַא בַאדייטענדן 
ציל. די ַאמעריקַאנער בַאפעלקערונג הָאט געהַאט ַא 

קלָארע מַאּפע. זיי הָאבן נָאר געדַארפט אויספָאלגן די 
ַארמסטרָאנג הָאט שּפַאצירט  ניעל  ווען  ָאנווייזונגען. 
אויף די לבנה אין תשכ"ט, איז עס געווען ַא דירעקטע 

תוצאה, ַא רעזולטַאט פון קענעדי'ס אויסקוק.
ווען  געווען  ווָאלט  ווָאס  מינוט  ַא  פַאר  טרַאכט 
קענעדי  אויסגעדריקט.  ַאנדערש  זיך  ווָאלט  קענעדי 

ווָאלט געקענט זָאגן:
קַאּפסול  סּפעיס  ַא  מַאכן  צו  איז  ּפלַאן  "אונזער 
און  איינצלהייטן  הונדערטער  הָאבן  וועט  ווָאס 
עלעקטרָאנישע טיילן. עס וועט נוצן פָארגעשריטענע 
דער  סּפעיס.  אין  פליען  און  הייבן  צו  זיך  רַאקעטן 
ווָאס  היץ  קעגן  בַאשיצט  זיין  וועט  קַאּפסול  סּפעיס 
וועט עס העלפן צוריקקומען צו די ערד. און מיר וועלן 

נוצן די קַאּפסולס צו שיקן מענטשן צו די לבנה."
ַאזַא פַארדרייטע  ַאז  דו טרַאכסט פַאר איין מינוט 
ָאן  ָאבער  טעָאריעס,  און  פַאקטן  מיט  פול  דרשה, 
געבן  געקענט  ווָאלט   — ריכטונג  ָאדער  ציל  קיין 
ריכטיגע  די  נַאס"ַא  ביי  ענדזשינירן  רַאקעט  פַאר 
ָאנווייזונגען און מוט? אוודאי נישט! ַאזַא רעדע ווָאלט 
נישטַאמָאל ָאנגעקומען צו די בלעטער פון די גרויסע 
גרויסע  נישט צוגעפירט צו די  זיכער  צייטונגען, און 

געשעעניש פון לַאנדן ַא מענטש אויף די לבנה.
זיך  הָאט  ָארגַאניזַאציע  און  אינסטיטוציע  יעדע 
געלערנט פון קענעדי איין וויכטיגן כלל: שטעל פָאר 
דיין ציל, נישט דיין סערוויס! ווייל דער אמת איז ַאז 
סערוויסעס קענען זיך טוישן מיט די צייט, ָאבער ַא 

ציל וועט כמעט ַאלעמָאל בלייבן דָאס זעלבע.
איז  שּפיטָאל  ַא  פון  ציל  דער  ביישּפיל:  צום 

צוריק  יָאר  הונדערט  מיט  לעבנס.  רַאטעווען  צו 
איינפַאכע  נָאר  בַאקומען  ּפַאציענט  הַארץ  ַא  ווָאלט 
בַאהַאנדלונג מיט צוריקגעשטַאנענע ּפרָאצעדורן. אין 
יָאר 015', הָאט ַא הַארץ ּפַאציענט געקענט אויסוועלן 
צי ער וויל מַאכן ַא סטענט, ַא בייּפעס, ָאדער אפילו 
ַא הַארץ טרַאנסּפלַאנט, און ווייטער הנאה הָאבן פון 
לַאנגע געזונטע יָארן. די מעטָאדן הָאבן זיך געטוישט, 
די סערוויסעס זענען היינט ַאנדערש, ָאבער דער ציל 

איז נָאך ַאלץ דָאס זעלבע: צו רַאטעווען דָאס לעבן.
ַא  ַארויס  גיט  ָארגַאניזַאציע  ַאן  ווען  אויך,  ַאזוי 
צייטונג, ַאן ַאדווערטייזמענט, ַא ברָאשור, און ּפרובירט 
אינפָארמַאציע  טעכנישע  מיט  נדבנים  כַאּפן  צו 
ווי 35 חינוך  ַא שטַאב פון מער  "מיר הָאבן  ווי,  ַאזוי 
וויכטיגן  ַא  נישט  זיי  פַארשּפרייטן  מלמדים",  מיוחד 
מעסעדזש, נָאר עס גיט אינפָארמַאציע ווָאס איז נישט 
אינטערעסַאנט און ס׳זָאגט נישט עּפעס סּפעציפיש. 
עס שטעלט נישט ַאוועק ַא קלָארע סיבה פַאר'ן נדבן 

צו געבן ַא נדבה.
ווָאס ווָאלטן זיי געדַארפט שרייבן כדי ס׳זָאל זיין ַא 

שטַארקער, געלונגענער זַאץ?
ווָאס  קינדער  מיט  ַארבעטן  מלמדים  "אונזערע 
הָאבן סּפעציעל געברויכן. זיי העלפן זיי זיך לערנען 
און  זעלבסטזיכערקייט  זייער  בויען  און  לייענען, 
ַא  ַאוועק מיט  דָאס שטעלט  זעלבסטשטענדיגקייט." 
פעסטקייט ווָאס ס׳איז דער ציל פון די ָארגַאניזַאציע 
און פַארווָאס עס איז וויכטיג פַאר דעם ווָאס לייענט 

דעם בריוול ַאנטיילצונעמען און שטיצן דעם צוועק.
הָאט  געשעפט  ריּפעיר  אויטָא–בַאדי  ַאן 
ַאלָאן  עקסּפערט,  מַארקעטינג  דער  אויפגענומען 
רָאזענסּפַאן, צו פירן ַא נייעם קַאמּפיין און זיי העלפן 
ווערן נומער איינס אין ַא פעלד וואו ס׳איז פַארהַאן 
ַאסַאך קָאנקורענץ. ער הָאט געקענט רעדן פון וויפיל 
זיין  וועגן  און  הָאט  אייגנטימער  דער  ערפַארונג 
געשיקט  ער  הָאט  דעם,  ַאנשטַאט  שטַאב.  טויגליכן 
מיט  קָאסטומערס  צוקונפטיגע  צו  ּפָאסט–קַארטל  ַא 
ַא בילד פון ַא פַארקרַאכטע קַאר. ער הָאט געשריבן 
בלויז איין זַאץ: "אויב דיין קַאר איז אין ַאזַא צושטַאנד, 

קום צו ָא'נייל'ס בַאדי געשעפט!"
זַאץ  קלָארער  איין  דער  ַאז  פַארשטייסט  דו 
)פַאררעכטן  איז,  ציל  ָא'נייל'ס  ווָאס  ַאוועק  שטעלט 
צעברָאכענע קַארס(. עס רעכנט נישט אויס דעטַאלן 
ווָאס זענען וויכטיג פַאר די קונדן, צום ביישּפיל וויפיל 
יָאר די קָאמּפַאני איז אין ביזנעס, דער ערפַארענער 

שטַאב, ָאדער ענליכס.
נָאן– און  פירמעס  פַאר  וויכטיג  גָאר  איז  עס 
ּפרַאפיטס ַארויסצושטעלן קלָאר זייער ציל אויף ַאלע 
ַא קלָארער ציל לָאזט יעדן  מַארקעטינג מַאטעריַאל. 
סיי  און  קַארס,  פַארקרַאכטע  מיט  קונדן  סיי  וויסן, 
און  טוסט  דו  ווָאס  קעשענעס,  פעטע  מיט  עשירים 
ווָאס עס הָאט צו טון מיט זיי. ווען דו לָאזט זיי קלָאר 
וויסן דיין ציל, וועלן זיי ווערן דיינע קָאסטומערס און 
קליענטן ווָאס וועט הייבן דיינע רווחים, ָאדער וועלן 

זיי ווערן שותפים מיט זייערע בַאשטייערונגען.

ממש אוממעגליך?

די אונטערשטע שורה:
טייל מיט דיין ציל פַאר דיינע קָאסטומערס, קליענטן, און נדבנים ענדערש ווי זיי פָארלייגן דיינע סערוויסעס.

די אונטערשטע שורה
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