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נייעס פון דער פינַאנציעלער וועלטביזנעס

הָאט  "טָאיָאטע"  פירמע  קַאר  גרעסטע  וועלט'ס  די 

מיט  פַארמעסטן  צו  זיך  שריט  געווַאלדיגן  ַא  גענומען 
צו  געווען  מסכים  הָאבן  זיי  ווען  קָאּפ–ווייטָאג,  זייער 
צָאלן 1.2 ביליָאן דָאלער פַאר די יוסטיץ דעּפַארטמענט 
צוליב אומצָאליגע פעלערן פון פעלערהַאפטיגע קַארס.

ָאנגעהויבן הָאט זיך עס אין יָאר 009', ווען ַא משפחה 
אומגעקומען  איז  דיעגָא  סַאן  פון  נפשות  פינף  מיט 
ווָאס דער  ַא שרעקליכע טרַאגעדיע נָאכדעם  ל"ע אין 
נקערט, און זיי הָאבן נישט  גַאז ּפעדל הָאט זיך פַארהאַַ

געקענט ָאּפשטעלן זייער קַאר.

שווערער  ַא  געווען  איז  דָאס  ַאז  זיך  פַארשטייט 
קלַאּפ פַאר טָאיָאטע. זייער נָאמען ַאלס ַאן ָארנטליכע 
פַארשמירט  ּפלוצלינג  איז  פירמע  פַארלעסליכע  און 
דעמָאלט  הָאט  וועלט  די  ַאז  פַאקט  דער  געווָארן. 
דורכגעמַאכט ַא רעסעסיע הָאט נָאר צוגעגָאסן זַאלץ צו 

זייערע וואונדן; און דָאס ערשטע מָאל אין זעכציג יָאר 
הָאט טָאיָאטע בַאריכטעט ַא יערליכן פַארלוסט.

ָאבער דָאס איז נישט געווען דער סוף פון טָאיָאטע'ס 
יוסטיץ  דעם  מיט  פשרה  די  נָאך  קורץ  ּפרָאבלעמען. 
געצוואונגען  געווען  זיי  זענען  דעּפַארטמענט, 
צוליב  קַארס  מיליָאן  זעקס  איבער  צוריקצונעמען 
די  פַאררעכטן  פון  חוץ  פעלערן.  פַארשידנַארטיגע 
שָאדנס, הָאבן זיי געדַארפט נָאכפָארשן דעם ּפלָאנטער 
צו דערגיין ּפונקטליך וואו אין דער ּפרָאצעדור ס׳הָאט 
געהַאט  הָאבן  קַארס  ַאזויפיל  ַאז  נקערט  פַארהאַַ זיך 
פַארווָאס  דערגיין  געדַארפט  הָאבן  זיי  ּפרָאבלעמען. 

זַאכן זענען נישט ַאזוי פויגלדיג.

וועג  דער  געווען  איז  דורכפַאל  עיקר  טָאיָאטע'ס 
בעסער  ָאדער   — געסּפרַאוועט  זיך  הָאבן  זיי  וויַאזוי 
ַאלע  די  מיט   — געסּפרַאוועט  נישט  זיך  געזָאגט, 

שטרויכלונגען.

ערקלערט  אומגליק,"  ַאן  פון  פַאל  אין  כלל  "דער 

קָאמוניקַאציע,'  סטַארט  'פרעש  פון  נָארטָאן  קום 
"איז אויסצודריקן מיטגעפיל מיט די קליענטן; נעמען 
און  ָאפן,  אמת'דיג,  זיין  ַאליין;  זיך  אויף  שולד  די 
אויפריכטיג לגבי ווָאס ס'הָאט ּפַאסירט; און ַארויסגעבן 
ַא קלָארן בַאריכט איידער די מידיַא הָאט ַא געלעגנהייט 

צו פַארדרייען די פַאקטן."

טָאיָאטע'ס ערשטע רעַאקציע צו די טרַאגעדיע איז 
הָאבן  זיי  ווָאס  אין  בריוו  טרייסט  די  שווַאך.  געווען 
ַא  נָאך  שירעם  ַא  ווי  מיטלייד,  זייער  אויסגעדריקט 
געזוכט  זיך  הָאבן  זיי  שּפעט;  צו  געקומען  איז  רעגן, 
זייערע  פון  איינע  בַאשולדיגן  דורך  ריינצואווַאשן 
סוּפלייערס פַאר ַא פעלערהַאפטיגן שטיקל ווָאס הָאט 
געשּפילט ַא רָאלע אינעם עקסידענט; און זיי הָאבן זיך 
נישט געאיילט צו געבן פַאר די מידיַא אינפָארמַאציע 
ַא  געווען  גורם  ווָאלט  ווָאס  געשעעניש,  די  איבער 
באמת  זיך  ס'הָאט  ווָאס  פון  בילד  בַאלַאנסירטן  מער 

ָאּפגעשּפילט.

ָאבער די קָאמּפַאני הָאט זיך געכַאּפט איידער ס'איז 
געווען אינגַאנצן פַארפַאלן, און ס'הָאט נישט געדויערט 
לַאנג ביז זיי זענען אויפגעקומען מיט זייער "לָאמיר גיין 
פָארזיכטיג" קַאמּפיין. די פירמע'ס אויבערהַארן הָאבן 
זייערע  פַארזיכערן  פון  וויכטיגקייט  די  ַאנערקענט 
ַארבייטערס ַאז די קָאמּפַאני איז נָאך ַאלץ פַארלעסליך 
אסיפות  רעגלמעסיגע  געהַאלטן  הָאבן  זיי  סַאליד.  און 
טעקסט– געשיקט  אפילו  און  בַאַאמטע,  די  מיט 
זיין  זָאלן  זיי  ַאז  ָאנגעשטעלטע  די  פַאר  מעסעדזשעס 
די ערשטע צו וויסן וועגן וויכטיגע ַאנטוויקלונגען ווָאס 

קומען פָאר אין די קָאמּפַאני.

ווידערַאמָאל  פירמע  די  איז   ,'012 יָאר  אין  ענדליך, 
בַאקרוינט געווָארן ַאלס נומער איינס קַאר ּפרָאדוצירער 
אין די וועלט; און אין יָאר 013' הָאבן זיי נָאך ָאנגעהַאלטן 

דעם שטַאנד.

וועג,  שווערן  אויפ'ן  געלערנט  זיך  הָאט  טָאיָאטע 
אויף די אייגענע ביינער. זיי ווָאלטן זיך גרינג געקענט 

טיילענָאל פַאר טָאיָאטע'ס קָאּפווייטָאג?

די אונטערשטע שורה:
אין פַאל פון ַאן אומגליק דַארף מען רעַאגירן מיט אויפריכטיגע קָאמוניקַאציע און ַא סיסטעמַאטישן ּפלַאן צו 
פַארמינערן די שָאדן. גוטע בַאציאונגען מיט די קליענטן איז די בעסטע מַארקעטינג סטרַאטעגיע

די אונטערשטע שורה

Bottom Line Marketing Group געשריבן דורך: יצחק סָאפטלעס פון
איבערגעזעצט און בַאַארבעט דורך: ק. הענדלער
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ווָאלטן  זיי  ווען  קָאּפ–ווייטָאג  ַאזויפיל  פַארשּפָארן 
"דזשַאנסָאן  ריזיגע  די  ווָאס  צוגַאנג  דעם  ַאדָאּפטירט 
דרייסיג  כמעט  גענומען  הָאט  פירמע  דזשַאנסָאן"  און 

יָאר פריער.

איינוואוינער  שיקַאגָא  זיבן  זענען   '982 יָאר  אין 
לינדערן  צו  טיילענָאל  נעמען  נָאכ'ן  אומגעקומען 
זייערע שמערצן. ַאן אויספָארשונג הָאט דערווישט ַאז 
ַא מיסטעריעזער ּפַארשוין הָאט בכוונה ַאריינגעשטעלט 
ַא טויטליכע כעמיקַאל אין עטליכע בָאטלעך טיילענָאל 
צום  גרייט  געשעפט,  אין  געשטַאנען  זענען  ווָאס 

פַארקויפן.

הָאבן  נייעס  די  געהערט  הָאט  פירמע  די  וויבַאלד 
צו  ווָארענונגען  דרינגענדע  ַארויסגעשיקט  זיי 
ווי אויך  שּפיטעלער, דיסטריביוטערס, און געשעפטן, 
הָאבן זיי צייטווייליג אויפגעהערט צו ּפרָאדוצירן דעם 
ַארָאּפנעמען  זָאל  מען  פַארָארדנט  הָאבן  זיי  מעדיצין. 
די  אין  ּפָאליצעס  די  פון  ּפרָאדוקטן  טיילענָאל  ַאלע 
איבער  פון  קָאסטן  שטוינענדע  די  פַאר  געשעפטן. 
זיך געלָאזט הערן אין די  זיי  50 מיליָאן דָאלער, הָאבן 
מידיַא, ווָארענענדיג קָאסטומערס נישט איינצושלינגען 

די טַאבלעטן ביז די קעיס וועט ַאנטשידן ווערן.

גוט  הָאבן  טיילענָאל  פון  עקזעקוטיווס  די 
פַארשטַאנען וויַאזוי צו רעַאגירן אין ַא צייט פון קריזיס. 
זיי זענען אויסגעלויבט געווָארן דורך די מידיַא פַאר'ן 

זיין אויפריכטיג און גרָאד מיט די פַאקטן.

ַאז  ַאנערקענענדיג  ַאלעם,  פון  וויכטיגער  ָאבער 
בָאטלעך  מיט  געטשעּפעט  הָאט  פַארברעכער  דער 

הָאט  פַארקויפן,  צום  גרייט  געווען  זענען  ווָאס 
דעם  צוריקצובַאקומען  שריט  גענומען  טיילענָאל 
אויפקומען  דורך  קָאסטומערס  זייערע  פון  צוטרוי 
ווָאס  בָאטל  ַא  בייפַאל:  אויסערגעווענליכן  ַאן  מיט 
קענען  נישט  זיך  מ'זָאל  ַאז  פַארזיגלט  דרייפַאכיג  איז 

ַארומשּפילן דערמיט.

קַאמּפיין  מַאסיוון  ַא  מיט  צוזַאמענהַאנג  אין 
פָארשלָאגן  ּפרָאדוקט,  דעם  אויפצוברענגען  צוריק 
דערמַאנונגען  ַאדווערטייזן  און  הנחות,  דרַאסטישע 
וועגן די קָאמּפַאני'ס אויפריכטיגקייט, איז טיילענָאל'ס 
מַארקעט שעיר געשּפרינגען פון ַא נעבעכדיגע 8% צו 
ַאן אומגלויבליכע 35% אין דעם יָאר נָאך די געשעעניש.

דער טיילענָאל עּפיזָאד איז פַארשריבן געווָארן אין 
ַא  פון  ביישּפיל  ערשט–קלַאסיגער  ַאן  ַאלס  ביכער  די 
ַא קַאטַאסטרָאפע, און מומחים  צו  ריכטיגע רעַאקציע 
און מַארקעטינג ַאגענטורן שטודירן און ַאנַאליזירן עס 

ביז'ן היינטיגן טָאג כדי זיך צו לערנען דערפון.

הצלחה  טיילענָאל'ס  צו  שליסלעך  עיקר  דריי  די 
זענען געווען:

דעם  ַארויסברענגען  דורך   — קָאמוניקַאציע.   .1
ּפרָאבלעם אין דער עפנטליכקייט און נעמען אחריות 
טיילענָאל  הָאט  ּפַאסירן,  נָאכַאמָאל  נישט  ס'זָאל  ַאז 
זיך איינגעקויפט ַא נָאמען ַאלס ַא פירמע ווָאס זָארגט 
ס'הָאט  אפילו   — וואוילזיין  קָאסטומערס'  די  פַאר  זיך 
זיי )צוערשט( גורם געווען ַא לָאך אין טַאש. טיילענָאל 
דורך  בַאפעלקערונג  די  מיט  פַארשטענדיגט  זיך  הָאט 
צייטונגען,  ַאריינגערעכנט  מיטלען,  פַארשידענע 

רַאדיָא בַאריכטן, און ּפרעס רעליסעס.

2. אויפריכטיגקייט. — דורכאויס די גַאנצע מעשה איז 
טיילענָאל כסדר געווען אין פַארבינדונג סיי מיט די עף. 
פרייע  און ערלויבט  ּפָאליציי,  די  מיט  סיי  און  איי.  בי. 
צוטריט צו ַאלע אינפָארמַאציע ווָאס זיי הָאבן געהַאט 
כדי צו העלפן דערגרינטעווען וואו דער ּפרָאבלעם הָאט 
זיך ָאנגעהויבן. די פירמע הָאט אויך געהַאלטן טעגליכע 
מידיַא  די  ַאּפדעיטן  צו  נייעס  די  מיט  קָאנפערענצן 
מענטשן'ס  געוואונען  און  ַאנטדעקונג,  יעדע  איבער 

צוטרוי דערביי.

געהייסן  תיכף  הָאט  קָאמּפַאני  די   — אחריות.   .3
די  פון  ּפרָאדוקטן  זייערע  ַאלע  ַארָאּפנעמען 
קָאסטומערס  ַאלַארמירט  און  ּפָאליצעס  געשעפט 
זיי  ווָאס  ּפרָאדוקטן  טיילענָאל  ַאלע  ַאוועקצואווַארפן 
הָאבן  דעם  צו  צוגָאב  אין  אינדערהיים.  געהַאט  הָאבן 
זיי ָאנגעבָאטן ַא רייצענדן בַאלוין פון 100,000 דָאלער 
פַאר ווער ס'וועט אויפקומען אויף די שּפורן פון דעם 
די  פַאר'סמ'ט  הָאט  ווָאס  ּפַארשוין  נידערטרעכטיגן 
ַאז  גַארַאנטירט  זיי  הָאבן  לעצט,  צום  און  טיילענָאל. 
אין  נישט איבער'חזר'ן  קיינמָאל  זיך  וועט  ַאזַא מעשה 
דער צוקונפט, דורך ערפינדן נייע בָאטלעך ווָאס זענען 
קָאסטומערס  פַארזיכערנדיג  פַארמַאכט,  הערמעטיש 

ַאז ס'איז 100% אין ָארדענונג.

פַאר  זיך  פָאדערט  קלָאר. עס  איז  מוסר השכל  דער 
די  מיט  רעַאגירן  צו  גרייט  זיין  צו  קָאמּפַאני  יעדע 

ריכטיגע שריט אין פַאל פון ַאן אומגליק.


