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נייעס פון דער פינַאנציעלער וועלטביזנעס

יעדער ווייסט דעם בַאקַאנטן אויסדרוק, "דער 
מענטש איז בַאשַאפן געווָארן מיט צוויי אויערן 
און איין מויל." לויט דעם ווָאלט זיך געשטעלט 
ווָאס  אויסהערן  זָאלן  מיר  ַאז  שכל  אויפ'ן 
מיר  וויפיל  פון  ַאזויפיל  דָאּפלט  זָאגן  ַאנדערע 
רעדן! כָאטש עס נעמט געדולד און ישוב הדעת, 
פַאך  דעם  הָאבן  ווָאס  מענטשן  פַארהַאן  זענען 
אין די הַאנט נַאטירליך. און אויב ס'איז וויכטיג 
פַאר סתם ַא מענטש זיך ַאזוי צו פירן — איז עס 

קריטיש וויכטיג פַאר ַא ביזנעסמַאן.

אין די היינטיגע וועלט פון מַארקעטינג זענען 
דָא ַאזויפיל מעגליכקייטן; ס'איז געווָארן ַא פַאך, 

ַא חכמה, און ַא ביזנעס.

הָאט  ווָאס  געלייענט עּפעס  הָאב ּפונקט  איך 
די  אין  זיין  צו  מצליח  כדי  ַאז  איבערצייגט  מיך 
אויסצוהערן  זיך  פָאדערט  וועלט  מַארקעטינג 

און דערהערן ווָאס ַאנדערע זָאגן.

פַאר  סעילסמַאן  ַא  פורסבערג,  קלעי 
ַארטיקל  ַאן  געשריבן  הָאט  פירמעס,  גרעסערע 
ָאפן  איז  מהלך  זיין  אויסגַאבע.  ביזנעס  ַא  אין 
ָאן,  ער  הייבט  נישט,"  זיך  "נַאר  דירעקט.  און 
וועגן  נישט  בכלל  זיך  קימערן  קליענטן  "דיינע 
דיר!" ס'איז ַא שַארפער זַאץ ווָאס ברענגט יעדן 
ביזנעסמַאן זיך אויפצוזעצן גרָאד אויפ'ן בענקל.

הָאבן  צו  ַארבעטן  ווָאס  אונז  צווישן  די  פַאר 
נָאענטע, פריינטליכע בַאציאונגען מיט אונזערע 
ווָאס מיינט  קליענטן איז עס ַאביסל שָאקירנד. 
זיך  קימערן  קליענטן  "מיינע  ַאז  דעם  מיט  ער 

נָארווָאס  נישט  איך  בין  מיר?!"  וועגן  נישט 
ָאדער  ווַאך–נַאכט  ַא  צו  געווָארן  געלַאדנט 
איז  קליענטן?  מיינע  פון  איינע  דורך  חתונה 
איז  ער  ַאז  בַאווייז  קלָארער  ַא  נישט  דען  עס 

אינטערעסירט אין מיר?

ווערן  ביזנעסלייט  ַאז  אמת  ס'איז  כָאטש 
געלַאדנט צו שמחות דורך זייערע קליענטן, און 

צוזַאמען,  ַאנגענעם  ָאפטמָאל  פַארברענגען  זיי 
קומט מר. פורסבערג אונז דערמַאנען ַאז ס'איז 
ווָאס  ָאנוועזנהייט  ּפערזענליכע  אונזער  נישט 
אונזער  נָאר  קָאסטומערס,  די  אינטערעסירט 
זיי  וועלן  מיר  ווָאס  סערוויס  ָאדער  ּפרָאדוקט 
לערנען  צו  זיך  וועג  בעסטער  "דער  צושטעלן. 
דערהערן  און  הערן  דורך  אויסהערן.  דורך  איז 
וועסטו  ווילן,  קָאסטומערס  דיינע  ווָאס 
און  זיי  פַאר  וויכטיג  ס׳איז  ווָאס  פַארשטיין 

וויַאזוי דו קענסט דָאס צושטעלן פַאר זיי."

עס הערט זיך ַאזוי איינפַאך, ָאבער ס'איז דער 
ַאז  זָאגט  פורסבערג  ווען  מציאות.  פַאקטישער 
דיין דורכשניטליכער קליענט קימערט זיך נישט 
וועגן דיר, מיינט ער צו זָאגן ַאז קונים קענען זיין 
גַאנץ גלייכגילטיג און עגָאאיסטיש. ס'איז נישט 
בַאטרַאכט;  אין  נעמען  זיי  ווָאס  הצלחה  דיין 
ווָאס ס'גייט זיי ָאן אייגנטליך איז צי דו קענסט 
פַאר  סערוויס  ָאדער  ּפרָאדוקט  ַא  צושטעלן 

זייער בַאקוועמליכקייט.

דיינע  פון  איינער  ַאז  פָאר  זיך  "שטעל 
סוּפלייערס נעמט די צייט זיך צו בַאקענען מיר 
ווָאלסטו געטָאן  זיך אמת'דיג בַאקענען.  דיר — 
ַאריינגענומען  אים  ווָאלסטו  אים?  מיט  ביזנעס 
בין  איך  לעבן?  דיין  אין  געזעלשַאפט,  דיין  אין 

זיכער ַאז יָא!"

הער און דערהער

די אונטערשטע שורה:
 הער און דערהער ווָאס דיינע קליענטן זָאגן, 
כדי דו זָאלסט זיי קענען צושטעלן דָאס ווָאס זיי ערווַארטן פון דיר

די אונטערשטע שורה
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