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נייעס פון דער פינַאנציעלער וועלטביזנעס

אין  יסודות  וויכטיגסטע  די  פון  איינע 
מַארקעטינג איז כסדר צו דערמַאנען דעם עולם 
אויסנַאמליכן  ַאן  פַארקויפן  צו  הָאסט  דו  ַאז 
ָאדער סערוויס. טָאג  אויסגעצייכנטן ּפרָאדוקט 
איין טָאג אויס שטעלסטו צו פַאר דיינע קליענטן 
ָאדער  ַאזוי?  נישט  סערוויס,  אויסטערלישע 
ָארגַאניזַאציע  נָאן–ּפרַאפיט  דיין  אפשר איז עס 
ווָאס טוט אויף ממש נסים ונפלאות. ָאבער אויב 
וועט עס  וויסן דערפון,  לָאזט נישט קיינעם  דו 

טַאקע בלייבן ַא געהיימניס!
רָאלענד  עקָאנָאמיסט,  ָאנגעזעענער  ַאן 
געדַאנק.  דעם  פַארשטַאנען  גוט  הָאט  וועיל, 
הָאט  ווָאס  שטודיע  ַא  ָאנגעפירט  הָאט  ער 
פעסטגעשטעלט די פָאלגנדע פַאקטן: ווָאס מער 
ַא ביזנעס ַאדווערטייזט זיך, ַאלץ מער וועלן זיין 

די פַארדינסטן. מר. וועיל הָאט געפינען 
ַאז די פירמעס ווָאס הָאבן ָאנגעהַאלטן 
זייער מַארקעטינג, ָאדער עס נָאך מער 
פון  רעסעסיע  די  במשך  געהעכערט 
921'–922', הָאבן זיי פַארדינט פילפַאכיג 

מער ווי די ווָאס הָאבן נישט.
הָאט  ביישּפיל  לעצטיגן  מער  ַא  אין 
געמַאכט  הייָאנדעי  קָאמּפַאני  קַאר  די 
הָאבן  זיי  ווען  רווחים  שיינע  גָאר 
מַארקעטינג  זייער  פַארגרעסערט 
קַאמּפיין און צוגעזָאגט צוריקצונעמען 
ווָאס  אייגנטימערס  פון  קַארס  די 
ּפָאסטנס.  זייערע  פַארלוירן  הָאבן 

מיליָאן   115 פיבערהַאפטיגן  ַא  ָאנפַאנגען  נָאכ'ן 
דָאלערדיגן מַארקעטינג קַאמּפיין אין יָאר 009', 
 ,27% געשּפרינגען  פַארדינסטן  זייערע  זענען 
אין די צייט ווָאס פָארד, דזשענערַאל מָאטָארס, 
און קרייזלער הָאבן בַאריכטעט ַא פַארלוסט פון 

.22%
ַאן אויסדרוק ווָאס איך הער ָאפט — סּפעציעל 
דורכגַאנג  ַא שווערן  מַאכן מיט  ביזנעסעס  ווען 
ַאז  איז   — ַא שווַאכע עקָאנָאמיע  פון  צייטן  אין 
ס'לוינט זיך נישט צו ַאדווערטייזן אין ַאזַא צייט. 
אויסצוגעבן  אינטערעסירט  נישט  איז  "קיינער 
מציאות  דָאס  ָאבער  זיי.  טענה'ן  יעצט!"  געלט 

ווייזט ַאנדערש.
לויט ַאן ַארטיקל אין איינע פון די ּפרָאמינענטע 
ַא  עקָאנָאמיע  שווַאכע  ַא  איז  צייטונגען, 

די  פַאר  געלעגנהייט  מַארקעטינג  געווַאלדיגע 
די  פַארדינסטן.  זייערע  העכערן  צו  זוכן  ווָאס 
פינַאנציעלע היסטָאריע ביכער זענען פול מיט 
קָאמּפַאניס ווָאס הָאבן אויסגענוצט רעסעסיעס 
עסן  די  ערפָאלג.  גרויס  מיט  ַאדווערטייזן,  צו 
נייע  ַא  ַארויסגעגעבן  קָאמּפַאני "קרעפט" הָאט 
גרויסע  די  בשעת  דרעסינג  סַאלַאט  סָארט 
דעּפרעסיע. ַאדַאנק ַא מעכטיגע ַאדווערטייזינג 
ַאמעריקע'ס  געווָארן  דָאס  איז  קַאמּפיין, 
בלויז  אין  דרעסינג  אויפגעכַאּפטע  מערסטע 

זעקס חדשים.
די  פון  דזשַאבס  סטיוו  הָאט   '001 יָאר  אין 
גרויס  מיט  פַארעפנטליכט  פירמע  "עּפעל" 
ווייסע  ּפיצקעלע  ַא  ּפַארַאדע  און  ּפָאמּפע 
ַאן  מיט  צוזַאמענהַאנג  אין  איי–ּפַאד.  די  כלי: 
געמוטיגט  הָאט  ווָאס  קַאמּפיין  ַאדווערטייזינג 
ַאריינצוקוועטשן  בַאווייזן  קען  מען  ַאז 
עס  ווערט  טַאש!"  דיין  אין  ניגונים  "טויזנט 
מערסטע  די  פון  איינע  ַאלס  פַאררעכנט 
ַאמָאל  נָאר  זענען  ווָאס  ּפרָאדוקטן  געלונגענע 

ַארויסגעקומען אויפ'ן מַארק.
לייענער  גענוג  פַארהַאן  זענען  אוודאי  און 
וועלכע קענען די לעגענדע וויַאזוי "קעללַאג'ס" 
 30% ַא  בַאקומען  צו  געווען  מצליח  הָאט 
מַארקעט שעיר איבער איר קָאנקורענץ "ּפָאסט 
זי  ווען  גרויסע דעּפרעסיע,  די  סיריעל" בשעת 
הָאט געדָאּפלט איר ַאדווערטייזמענט קַאמּפיין.

איינציגסטער  דער  שורה?  אונטערשטע  די 
וועג וויַאזוי ַא ביזנעס קען מַאכן פָארשריט, זיך 
פַארדינסטן  די  פַארברייטערן  און  ַאנטוויקלען, 
איז דורך כסדר ַאדווערטייזן און דערמַאנען ַאז 

זי עקזיסטירט.
ביי  שטעקן  געבליבן  נָאך  ביסט  דו  ווָאס, 
קַאמּפיין?  דָאלער  מיליָאן   115 הייָאנדעי'ס 
מַארקעטינג  היינטיגע  גע'דאגה'ט.  נישט 
מעגליכקייט  די  הָאבן  פירמעס 
ַא  קָאמּפַאני  דיין  פַאר  צוצושטעלן 
געאייגנט  סּפעציעל  איז  ווָאס  קַאמּפיין 
דיינע  און  גרויסקייט  דיין  לויט 
פויל,  נישט  זיי  געברויכן.  אייגנַארטיגע 
נעם ַארויס ַא ּפענע און ּפַאּפיר, און הייב 
ונפלאות  נסים  ַאלע  ַארָאּפשרייבן  ָאן 
צו פַארקויפן.  דיין קָאמּפַאני הָאט  ווָאס 
דערנָאך פַארבינד זיך מיט ַא מַארקעטינג 
די  פַאר  דערציילן  עס  זָאלן  זיי  פירמע 
שוין  וועלן  קָאסטומערס  די  וועלט. 

נָאכפָאלגן!

נסים ונפלאות — ס'איז נישט קיין סוד

די אונטערשטע שורה:
אינוועסטיר אין מַארקעטינג — אפילו ווען די עקָאנָאמיע איז שווַאך

די אונטערשטע שורה

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

10


