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נייעס פון דער פינַאנציעלער וועלטביזנעס

ווילַאנג קענסטו הַאלטן ַא מענטש'ס אינטערעסע 
ָאן דעם ווָאס ער זָאל ווערן לַאנגווייליג און זיך זוכן 
זיכער:  איז  זַאך  איין  בַאשעפטיגונגען?  ַאנדערע 

ווייניגער צייט ווי דו ווָאלסט געקענט ַאמָאל.
און  פירמעס  פַאר  ּפרָאבלעם  גרויסער  ַא  ס'איז 
מעסעדזש  זייער  ַאז  ווילן  וועלכע  ָארגַאניזַאציעס 
זָאל געהערט און געזען ווערן. וויַאזוי קען מען כַאּפן 
ווען  אויפמערקזַאמקייט  מענטשן'ס  הַאלטן  און 
אויג– ַאנדערע  ַאן  ַאפירקומען  וועט  בליץ–שנעל 

אויף  בילד  ָאדער  ַאדווערטייזמענט  פַארכַאּפנדע 
ווָאס זיי וועלן קוקן?

ס'איז קיינמָאל נישט דָא ַא צווייטע געלעגנהייט צו 
מַאכן דעם ערשטן גוטן איינדרוק!

די  אין  ָאבער  אויסדרוק.  דעם  ַאלע  קענען  מיר 
ווען  וועלט  רעש'יגע  פָארגעשריטענע,  היינטיגע 
מיט  בָאמבַארדירט  מען  ווערט  סעקונדע  יעדע 
פרישע אינפָארמַאציע, איז דָא בערך דריי סעקונדעס 
דריי  נָאר  נעמט  עס  מענטש.  ַא  בַאאיינדרוקן  צו 
צו  קליענט  ַא  ָאדער  לייענער  ַא  פַאר  סעקונדעס 
בַאשליסן צי ער איז אינטערעסירט ווייטער צו הערן. 

נָאכדעם הָאט מען שוין פַארלוירן זיין אינטערעסע.
דָאס קעּפל פון ַא צייטונג, די קָאלירן און בילדער 
פון ַאן ַאדווערטייזמענט, דער טָאן פון דיין שטימע, 
די ַאלע זַאכן שַאפן ַאן ערשטן איינדרוק. און ביז דריי 
סעקונדעס הָאט שוין דער לייענער ַאריבערגעמישט 
ַארָאּפגעהַאקט דעם טעלעפָאן —  ָאדער  דעם בלַאט 
ָאדער אפשר נישט, אויב ס'איז דיר געלונגען יענעם 

צו בַאצויבערן.
היינטיגן  דעם  בַאוויינען  מענטשן  ַאסַאך 
זיי  און  ברָאך  ַא  ַאלס  ּפרָאבלעם  סּפען׳  ׳ַאטענשען 
ווען  צייטן,  ַאמָאליגע  פון  דעם פשטות  פַאר  לעכצן 
ַאנשטַאט אויף  ווייכן קישן  ַא  אויף  מ'איז געשלָאפן 

זיך נישט  ַאן איי–פָאן ָאדער איי–ּפעד. ָאבער מ'קען 
דעם  צוריקדרייען  ָאדער  מציאות  דעם  מיט  קריגן 

זייגער.
ּפרָאבלעם,  דעם  פַארשטַאנען  בעסער  הָאב  איך 
הָאב  איך  ווען  דערצו,  לעזונג  די  אויך  מעגליך  און 
און   — געכַאּפט  הָאט  ווָאס  ַארטיקל  ַאן  ָאנגעטרָאפן 
ווי  לענגער  אויף  אינטערעסע  מיין   — געהַאלטן 
מ'קינסי  מומחה  ביזנעס  דער  סעקונדעס...  דריי 
קענען  ווָאס  מענטשן  די  אויסגעלויבט  נישט  הָאט 
נישט  הָאט  ער  און  אויפַאמָאל,  זַאכן  הונדערט  טון 
ּפרובירט אויסצולערנען וויַאזוי צו בַאווייזן ַאזעלכע 
מיט  אויפגעוויזן  ער  הָאט  דעם  ַאנשטַאט  קונצן. 
גרעסטע  די  פון  עטליכע  וויַאזוי  ביישּפילן  קלָארע 
זיך  געבן  צייטן  היינטיגע  און בעסטע עקזעקוטיווס 
ַאן עצה מיט די אינפָארמַאציע איבערפלוס ָאן זיך צו 

דערטרענקען דערין.
מ'קינסי  הָאט  אינטערעסַאנט  נָאכמער  ָאבער 
די  כַאּפן  צו  וויַאזוי  סוד  דעם  ַארויסגעגעבן 

אינטערעסע פון פַארנומענע מענטשן.
דער שורש פון דעם ּפרָאבלעם איז לויט מ'קינסי, 
אויף  קָאנצענטרירן  צו  גענצליך  זיך  ַאנשטַאט  ַאז 
ערלעדיגט,  פולשטענדיג  ס'איז  ביז  אויפגַאבע  איין 
זענען מיר געוואוינט צו גיין ַאהין און צוריק פון איין 
שטודיע  ַא  ָאבער  צווייטן.*1*  צום  אונטערנעמונג 
אויפגעוויזן  הָאט  ַארויסגעקומען  לעצטנס  איז  ווָאס 
דעם  אויף  געַארבעט  הָאבן  ווָאס  מענטשן  ַאז 
אויפַאמָאל  זַאכן  זיבעצן  טוענדיג   — אופן  צעמישטן 
און  טעותים,  ַאזויפיל  מָאל  צוויי  געמַאכט  הָאבן   —
הָאבן  ווָאס  די  ווי  צייט,  מער   30% פַארשווענדט 
געטָאן די זעלבע אויפגַאבעס לויט ַא סיסטעמַאטישן 
נישט  מענטש  ַא  קען  בעצם  ווייל  קומט  דָאס  סדר! 
פיזיש טון צוויי זַאכן אויפאיינמָאל. ס'קען אפשר ַאזוי 

אויסזען, ָאבער ווָאס עס געשעט באמת איז ַאז מיר 
טוישן זייער שנעל ַאריבער פון איין זַאך צום צווייטן.
עּפעס  נישט  איז  אויפַאמָאל  זַאכן  מערערע  טון 
פַארקערט;  ּפונקט  אויסלערנען.  זיך  מ'קען  ווָאס 
איין  פון  טוישן  צו  געוואוינט  זענען  ווָאס  מענטשן 
ַא  אויף   — צוריק  נָאכדעם  און   — צווייטן  צום  זַאך 
מער  נָאך  סוף  צום  ווערן  פַארנעם,  רעגלמעסיגן 
ווָאס  די  ווי  צוריקגעשטַאנען  און  אונטערשטעליג 

טוען מולטי–טעסקינג נָאר פון צייט צו צייט.
טוען  מיר  ווי  אויס  ָאפטמָאל  ס'זעט  ווי  ַאזוי 
זַאכן אויפַאמָאל, קענען מיר פַארשטיין  צענדליגער 
זיך  און  זיין  נישט מצמצם  זיך  מיר קענען  פַארווָאס 
ָאּפגעבן מיט יעדע שטיקל אינפָארמַאציע ווָאס קומט 

ַאפיר.
דער וועג וויַאזוי צו כַאּפן דעם מח, סּפעציעל פון 
פַארנומענע מענטשן, איז צו צילן — און דערגרייכן 

— צום ּפינטל.
ּפָאּפולערער  ַא  פון  ּפרעזידענט  לַאוומַאן,  גערי 
נישט  ס'איז  ַאז  מ'קינסי,  פַאר  געזָאגט  הָאט  פירמע, 
ָאבער  צייט,  זיין  פון  ַאוועק  נישט  גיט  ער  ווי  ַאזוי 
"דו דַארפסט ַאביסל ]פָאראויס[ ַארבעטן..." און מיר 

"צושטעלן אינפָארמַאציע..."
פון  ָאפיציר  נוירסינג  הויּפט  ביעסלי,  קריסטין 
ענגלַאנד, הָאט ַאן ענליכע מיינונג. "דו קענסט נישט 
לייענען ַאלעס. די זַאכן אויף ווָאס איך קוק יָא זענען 
וועלכע  זַאכן אויף  ַא חילוק; די  ווָאס מַאכן  זַאכן  די 

איך דַארף באמת מַאכן החלטות."
די  דורכאויס  ַאז  אויפגעמערקט  הָאט  מ'קינסי 
ַאנדערע  און  ביעסלי,  לַאוומַאן,  מיט  געשּפרעכן 
עקזעקוטיווס איז ַארויסגעקומען ווי שטַארק ס'פעלט 
אויס מיטצוַארבעטן מיט ַאנדערע, ווייל מ'קען נישט 

ַאלעס בַאווייזן ַאליין.
הָאבן  סקול  ביזנעס  הַארווַארד  פון  סטודענטן 
זייערע  ווָאס  מענטשן  טויזנט  ניין  נָאכגעפָאלגט 
און  אויפטרַאכטן  קענען  צו  פַארלַאנגען  ּפָאסטנס 
הָאט  שטודיע  די  איינפַאלן.  נייע  מיט  אויפקומען 
איין  מיט  ָאּפ  זיך  גיט  מען  ווען  ַאז  פעסטגעשטעלט 
און  טָאג,  פון  צייט  ַא לענגערע  אויפגַאבע  איינציגע 
מען ַארבעט צוזַאמען מיט נָאך איין מענטש, איז מען 

דָאס מערסטע פעאיג און שעפעריש.
מַארקעטינג.  אין  שייך  זענען  כללים  זעלבע  די 
דָאקטער  ַא  צו  צוקומען  דַארפסט  דו  ווי  ּפונקט 
צו פַאררעכטן  ַא ּפלָאמבער  ָאדער  געזונט  דיין  פַאר 
צו  צוקומען  דַארפסטו  סיסטעם,  ווַאסער  דער 
דיין  ַארויסשטעלן  און  מַארקעטן  צו  ַאנדערע 
וואו אונזערע מוחות זענען  ַא וועלט  ּפרָאדוקט. אין 
צו  צוקומען  מיר  דַארפן  איבערגעשטרענגט,  ַאזוי 
מַארקעטינג פירמעס ווָאס הָאבן גרעסערע אויסזיכטן 
אויפצוקומען מיט ַא געלונגענעם מעסעדזש — ווָאס 
וועט צילן צום ּפונקט און ציען די אינטערעסע פון די 
פַארנומענע מענטשן, און ווער איז נישט פַארנומען 

היינטיגע צייטן?

איז טַאקע מעגליך צו טון זיבעצן זַאכן אויפַאמָאל?

די אונטערשטע שורה:
קָאנצענטריר זיך צו טון איין זַאך אויפַאמָאל

די אונטערשטע שורה

Bottom Line Marketing Group געשריבן דורך: יצחק סָאפטלעס פון
איבערגעזעצט און בַאַארבעט דורך: ק. הענדלער 9

*multi tasking — מולטי–טעסקינג

* ַארבעט מיט ַא מַארקעטינג פירמע אויפצוקומען מיט ַא 
מעסעדזש ווָאס וועט ָאּפקלינגען און איבערשטייגן דער 
רעש פון די היינטיגע ביזנעס וועלט.




