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נייעס פון דער פינַאנציעלער וועלטביזנעס

ווָאס איז דער אינהַאלט פון ַא גוטן קַאמּפיין, 
ָאדער  ּפרָאדוקט  דיין  מַאכט  ווָאס  קַאמּפיין  ַא 
לַאנגע  אויף  איבערָאל  דבר  שם  ַא  סערוויס 
זיין  דַארף  עס  ַאז  זיך  פַארשטייט  יָארן? 

איז  דָאס  ָאבער  )קריעיטיוו(,  שעפעריש 
טייל  מַאכט  ווָאס  טערמין.  ברייטער  ַא 
איינגעגעסן,  ַאזוי  ַאדווערטייזמענטס 
יענע  ווען  אפילו  עס  געדענקען  מיר  ַאז 
קָאמּפַאני הַאלט שוין לַאנג ביי ַא צווייטן 

קַאמּפיין?

דער ענטפער איז ַאז די ַאדווערטייזערס 
זייערע  שילדערן  צו  געווען  מצליח  הָאבן 
אופן  ַאן  אויף  סערוויס  ָאדער  ּפרָאדוקט 
ווָאס בַארירט די מענטשן וועמען זיי צילן 
זָאלן ווערן צוגעבונדן צו זייער ּפרָאדוקט. 
דעם  וועגן  לַאנג,  לעבן  וויל  יעדער 
 ,”Coke Adds Life“ געדענקט יעדער גוי ַאז
רעקלַאמע  ַא  לעבן,  צו  גיט  קָאלע  קָאקַא 

פון יָארן צוריק.

קָאקַא קָאלע איז ַא בַאקַאנטע קָאמּפַאני 
מיט ַא געשמַאקן געטרַאנק, ָאבער בַאקלי'ס 
הוסט סירוּפ? זייער מעדיצין הָאט נישט ַא 
נישט  איז  "עס  לָאזונג?  זייער  טעם.  גוטן 

געשמַאק, ָאבער עס ַארבעט."

הוסט  מַאכן  ָאנגעהויבן  הָאט  בַאקלי 

הָאבן   '002 אין   .'920 אין  קַאנַאדע  אין  סירוּפ 
נָאווַארטיס,  צו  קָאמּפַאני  זייער  פַארקויפט  זיי 
איינע פון די גרעסטע פַארמַאסוטיקל פירמעס. 
ָאבער וויַאזוי הָאבן זיי מצליח געווען מיט עּפעס 
ווָאס הָאט ַאזַא געפערליכן טעם? ווייל זיי הָאבן 
ַאז  געזָאגט  קלָאר  הָאבן  זיי  אמת.  דעם  געזָאגט 
מען  ווען  ָאבער  געשמַאק,  נישט  איז  דער טעם 

ַאלע  שטערט  עס  און  נַאכט,  גַאנצע  ַא  הוסט 
ווָאס  סיי  נעמען  מען  וועט  מענטשן,  נָאענטע 
אויב עס ַארבעט און העלפט מען זָאל אויפהערן 

הוסטן.

פַאר  קָאנסולטַאנט  מַארקעטינג  בַאקַאנטע  ַא 
ַא  געשריבן  הָאט  קָאמּפַאניס   "500 "פָארטשון 
ווי יעדע פון די פיר  זי הָאט געוויזן  וואו  ביכל, 
אמת'ע זַאכן ַארבעטן און זיי גערופן מיט ַא לשון 
ווָאס הייבט זיך ָאן מיט'ן בוכשטַאב C. זי זָאגט ַאז 
אויב מען וויל צוציען מענטשן קען מען עס נישט 
דורך כישוף ָאדער קונצן. עס קומט בלויז דורך 
גוט.  ַארבעט  ווָאס  קָאמוניקַאציע  געלונגענע  ַא 
פַארבינדונג,  פַארשטַאנד1,  זענען  זַאכן  פיר  די 

נאמנות, און ַאז מען זָאל עס פַארשּפרייטן.

פַארשטַאנד — מַאך זיכער ַאז דיין מעסעדזש 
ּפונקט  וויכטיגע  ַא  מיט  קלָאר  און  שַארף  איז 
ווָאס לָאזט וויסן אויפ'ן וואונק ווָאס דו מיינסט. 
נָאך מער, דער מעטָאד מַאכט ַאז דיין אודיענץ 
זָאל קענען גלייך "צוריקשּפילן" דיין מעסעדזש. 
זיי הָאבן טַאקע  ַאז  ווייסטו  ווען דָאס ּפַאסירט, 

ריכטיג געכַאּפט און פַארשטַאנען.

פַארבינדונג2 מיט ַא מעסעדזש מיינט ַאז נישט 
נָאר ַאז דיין אודיענץ הָאט פַארשטַאנען, נָאר 
זיי זענען "פַארבונדן" דערמיט, און זיי הַאלטן 
מיט מיט דעם און עס איז משפיע אויף זיי ַא 

נייע אויפפירונג ָאדער וועג פון טון זַאכן.

נאמנות3 איז דָאך דער אמת. דיין אודיענץ 
עס,  זָאגט  ווָאס  מענטש  דעם  גלייבן  דַארף 
עס.  זָאגט  ער  וויַאזוי  און  זָאגט,  ער  ווָאס 
זיין קיין פַארבינדונג.  ווען נישט, קען נישט 

צוטרוי קומט פַאר ַאלעם!

ַא  פַארשּפרייטן  צו   — פַארשּפרייטן4  עס 
ניי,  לעבעדיג,  זיין  עס  דַארף  מעסעדזש 
מעסעדזש  דיין  מערקווירדיג.  און  ַאנדערש, 
דַארף אויך ערוועקן עמָאציָאנַאלע סטרונעס, 
זָאל  עס  און  דערפון  רעדן  וועלן  זָאל  מען 
כדי  עּפעס  טון  צו  אודיענץ  דיין  שטוּפן 
ַארויסצוברענגען די געוואונטשענע תוצאות.

Comprehension   •  1

Connection   •  2

Credibility   •  3

Contagiousness   •  4

דער אמת איז...
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און בוי דיין מעסעדזש ַארום דעם

די אונטערשטע שורה

Bottom Line Marketing Group געשריבן דורך: יצחק סָאפטלעס פון
איבערגעזעצט און בַאַארבעט דורך: ק. הענדלער 6


