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נייעס פון דער פינַאנציעלער וועלטביזנעס

אויפ'ן  צוגעהערט  זיך  איך  הָאב  צופרי  איין 
צוויי  די  מיט  אינטערוויו  ַאן  צו  טעלעפָאן 

מָאטי  מר.  מומחים,  וויין  בַארימטע 
הערצָאג און מר. בוקסבוים פון 

קדם.

גַאנץ  געווען  ס'איז 
הָאבן  זיי  ווי  אינטערעסַאנט 
פון  מעלות  די  אויסגעשמועסט 
ָאבער  וויין;  סָארט  געוויסע 
מיין  געצויגן  באמת  הָאט  ווָאס 
די  געווען  איז  אינטערעסע 
טעמע פון קדם'ס "קווַאליטעט–
Quality– פַארגלייך."  ּפרייז 
QPR אין  Price Ratio, ָאדער 
ווָאס  אויסדרוק  ַאן  איז  קורצן, 
שילדערן  צו  גענוצט  ווערט 
אין  ּפרָאדוקט  ַא  פון  ווערד  די 
וויפיל  ּפרייז  דער  צו  פַארגלייך 

ס׳קָאסט.

געשּפרעך  דעם  דורכאויס 
ערקלערט  הערצָאג  מר.  הָאט 
הערצָאג'  'בַארָאן  קדם'ס  ַאז 
וויין  ַא  ַאלס  געשַאצט  ווערט 

גלייכצייטיג  ָאבער  קווַאליטעט,  הויכע  ַא  פון 
קען  במילא  ּפרייז,  טייערע  ַא  נישט  עס  הָאט 

ער  קויפן.  צו  פַארגינען  לייכט  עס  זיך  מען 
הָאט ַארויסגעברענגט ַאז כָאטש עס זענען דָא 
׳בַארָאן  פון  ווערד  די  איז  וויינען,  ביליגערע 
הערצָאג' ַאסַאך מער, און ַאלס רעזולטַאט איז 

דָאס ַא גוטע מציאה פַאר'ן קָאסטומער.

ס'פעלט נישט אויס צו זיין ַא מומחה אין וויין 
 QPR דער  ַארבעט  עס  וויַאזוי  פַארשטיין  צו 
ַא  שּפילט  עס  פַארגלייך.  קווַאליטעט–ּפרייז 
צו בַאשטימען  ווען עס קומט  רָאלע  קריטישע 
עס  וויַאזוי  און  ּפרָאדוקט  ַא  אויף  ּפרייז  ַא 

ַארויסצושטעלן פַאר'ן קונה.

דער אויסגערופענער מַארקעטינג עקסּפערט 
עס  ווי  חילוק  דעם  מסביר  איז  מ'קעי  טשָאק 
קלַאּפט אויס ווען ַא פירמע הָאט ַא בַאשטימטע 
ביישּפיל,  צום  פַארגלייך.  קווַאליטעט–ּפרייז 
לייגט  געשעפטן  היינטיגע  ַאנדערע  ַאלע  פון 
ווייניגסטע ּפרָאצענט צו  "ווָאלמַארט" צו דָאס 
די ּפרייז פון זַאכן ווָאס זיי פַארקויפן. דערפַאר 
זענען זייערע ּפרָאדוקטן דָאס ביליגסטע ווָאס 
ַאזוי:  בַאטרַאכט  טַאקע  ווערן  זיי  און  מעגליך, 
פשוט, איינפַאך, און ביליג. "טַארגעט," פון 
זייט, איז ַאהערגעשטעלט  די ַאנדערע 
און  עלעגַאנט  מער  עטווָאס  ַאלס 
רעקלַאמעס,  טַארגעט'ס  "בעסער." 
ּפרָאדוקטן, און אפילו דער אויסשטעל 
מער  ַא  געבן  געשעפטן  זייערע  פון 
סָאפיסטיקירטע  ַאהערגעשטעלטע 

געפיל פַאר די קָאסטומערס.

שטעלט  טַארגעט  ווָאס  דעם  צוליב 
געשעפט,  ַא בעסערע  ַאלס  ַאהער  זיך 
דעם  פַאר  מער  רעכענען  זיי  קענען 
זעלבן בעזים שטעקן ווָאס ווָאלמַארט 
פַארקויפט — און ווָאס איז גַאנץ מעגליך 
זעלבן  אינעם  געווָארן  ּפרָאדוצירט 
טַארגעט  ווָאלמַארט'ס.  ווי  פַאבריק 
קווַאליטעט–ּפרייז  העכערע  ַא  הָאט 
פַארגלייך, דערפַאר ערלויבן זיי זיך צו 
די  און   — טרָאּפ  ַא  ּפרייזן  די  העכערן 
גרעסטן  מיט'ן  גערן,  וועלן  קליענטן 
פַארגעניגן, צוצָאלן די ּפָאר צענט פַאר 
ַא מכלומר'שטע "בעסערע" ּפרָאדוקט.

וויפיל איז עס ווערד?

די אונטערשטע שורה:
ס׳איז נישט קיין חילוק צי דיין פירמע פַארקויפט ַא ּפרָאדוקט ָאדער סערוויס, 
 געדענק די QPR קווַאליטעט–ּפרייז פַארגלייך. מַאך דיינע קליענטן שּפירן 
ווי זיי בַאקומען די פולע ווערד פַאר זייער געלט

די אונטערשטע שורה

Bottom Line Marketing Group געשריבן דורך: יצחק סָאפטלעס פון
איבערגעזעצט און בַאַארבעט דורך: ק. הענדלער 7




