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נייעס פון דער פינַאנציעלער וועלטביזנעס

דָאס לעבן גיט אונז פיל געלעגנהייטן צו בויען; 
קַאריערעס,  אונזערע  היימען,  אונזערע  בויען 
זעלבסט.  זיך  אוודאי  און  משפחות,  אונזערע 
ָארגַאניזַאציעס, ּפונקט ווי מענטשן, קענען זיך 
אויך אויפבויען. ס'איז וויכטיג ַאז ָארגַאניזַאציעס 
זיי  וויַאזוי  שטיצערס  זייערע  פַאר  ווייזן  זָאלן 

ווַאקסן און בליען.

ווען  געווען  ווָאלט  גוט  ווי 
צייט  פון  ווָאלטן  עלטערן 
בַאזוכן  געקומען  צייט  צו 
זייערע  וואו  מוסדות  די  אין 
קינדער לערנען, מיטצוהַאלטן 
ערשטהַאנטיג די געטריישַאפט 
די  פון  איבערגעגעבנקייט  און 
פון  מערסטנס  פַאר  מחנכים. 
מעגליך  נישט  דָאס  איז  אונז 
ּפערזענליכע  אונזערע  צוליב 
פַארַאנט געשעפטליכע  און 
ַאדמי די  ווָארטליכקייטן. 

און  דָאס;  ווייסט  ניסטרַאציע 
די  פון  איינע  טַאקע  איז  דָאס 
זענען  זיי  פַארווָאס  סיבות 
און  כוחות,  צייט,  משקיע 
זיין  צו  מפרסם  געלט  אפילו 

זייערע אויפטואונגען.

מַארקעטינג  ליין  "בַאטָאם  הָאט  לעצטנס 
גרוּפ" געהַאט די ּפריווילעגיע צו ַארבעטן הַאנט 
אין הַאנט מיט ַא מוסד ַארויסצוגעבן ַא קונטרס 
לכבוד דעם חנוכת הבית פון זייער ּפרַאכטפולן, 
נייעם 31 מיליָאן דָאלערדיגן בנין. די תוצאה פון 

הערליכער  ַא  געווען  איז  אונטערנעמונג  דער 
בוך "בויען וועלטן," פון 192 בלעטער, ווָאס איז 
ָאנוועזנדע.   2,000 פַאר  געווָארן  אויסגעטיילט 
פון  קַאּפיטלעך  זעקס  ענטהַאלטן  הָאט  עס 
מייסטערהַאפטיגע  ַא  היסטָאריע,  מוסד'ס  דעם 
מוסד'ס  די  ערקלערנדיג  שטיקל  געשריבענע 
ַא  און  בילדער,  אויג–פַארכַאּפנדע  ציל, 
סּפעציעלער חלק געווידמעט צו ַאנערקענען די 

ברייטהַארציגקייט פון דעם מוסד'ס שטיצערס.

מען  איידער  ַאז  זעלבסטפַארשטענדליך 
גרַאנדיעזן  ַאזַא  אונטערגענומען  זיך  הָאט 
הָאט  בוך  טייערן  ַאזַא  ַארויסצוגעבן  ּפרָאיעקט 
וועגן  און  מעסטן  פָארזיכטיג  געדַארפט  מען 
צי ס'איז טַאקע יצא הפסדו בשכרו. ס'איז איין 
פרַאגע מיט ווָאס יעדע ָארגַאניזַאציע דַארף זיך 
סּפרַאווען פַאר מען גיט אויס ַאזעלכע געלטער. 
ַא  וועט  מָאל  רוב  ַאז  צולייגן  מוז  איך  )כָאטש 
ווי  די קָאסטן —  גוטהַארציגער נדבן אויסצָאלן 

מיר הָאבן געהַאט אין דעם פַאל.(

לייען– ערצייגט  ָארגַאניזַאציע  ַאן  ווען 
צילן,  אירע  ַארויס  ברענגט  ווָאס  מַאטריַאל 
די  עס  גיט  עררייכונגען,  און  געברויכן, 
ַאנטיילנעמען  זָאלן  מענטשן  ַאז  געלעגנהייט 
אין די ָארגַאניזַאציע'ס אונטערנעמונגען און זיי 

שטיצן בנדיבות לב.

ַא  נָאך  דָא  ס'איז 
ווען  ַאז  דעם,  מיט  מעלה 
געצוואונגען  איז  מען 
אויף  ַארויסצוברענגען 
אייגענע  די  ּפַאּפיר 
שטַארקייטן, הייבט עס די 
זעלבסט– ָארגַאניזַאציע'ס 
די  מוטיגט  עס  שעצונג. 
ָאנפירערס, די ווַאלונטירן, 
שטַאב  געטרייע  די  און 
זיי  ווָאס  ַאז  מיטגלידער 
טוען איז טַאקע וויכטיג; עס 
ברענגט ּפָאזיטיווע געפילן 
און  אחדות,  חיזוק,  פון 
מָאטיווַאציע; עס גיט פַאר 
ָארגַאניזַאציע  גַאנצע  די 
שטויס–קרַאפט ווייטער צו 

ַארבעטן.

בויען וועלטן מיט ווערטער

די אונטערשטע שורה:
 זע ַאז דיין ָארגַאניזַאציע זָאל פַארעפנטליכן אירע פעולות; 
זיי שטָאלץ מיט אירע דערגרייכונגען.

זיי מודיע פַאר'ן ציבור ווָאס דו הָאסט אויפגעטָאן ביז יעצט און ווָאס דו ּפלַאנסט צו 
דערגרייכן אין דער צוקונפט.

די אונטערשטע שורה

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