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נייעס פון דער פינַאנציעלער וועלטביזנעס

כָאטש ווען דו מעסט עס איז עס בלויז "11x", איז 
ַא ּפָאסט סטעמּפל גָארנישט ַאזוי קליין.

ס'איז נישט קיין שאלה ַאז דער ּפָאסט סיסטעם 
פַאר  פון קָאמוניקַאציע  נייע טויערן  געעפנט  הָאט 
די  איבער  ָארגַאניזַאציעס  און  ביזנעס,  משפחות, 
בַאקומען  נָאכנישט  דען  הָאט  ווער  וועלט.  גַאנצע 
אויף ּפָאסט ַא ווַארעמען מזל טוב וואונטש, וויכטיגע 
דרינגענדע  ַא  ָאדער  קליענט,  ַא  פון  דָאקומענטן 
דָאס  עפענען  צו  קַאמּפיין  צדקה  ַא  פון  מעילינג 

הַארץ און די קעשענע?
ָארגַאניזַאציעס  טויזנטער  פַארהַאן  זענען  עס 
נָאך  יָאר  נדבות  ברייטהַארציגע  פון  געניסן  ווָאס 
פונעם  מעלות  אומצָאליגע  די  ַאדַאנק  ַאלץ   — יָאר 

ַאלטמָאדישן פיזישן ּפָאסטעל סיסטעם.
ַא  מ'פירט  ווען  בַאשלוסן  הויּפט  די  פון  איינע 
פונעם  אויסזען  דער  איז  ּפָאסט  דורך  קַאמּפיין 
ציענדן  ַא  מיט  אויפקומען  מען  זָאל  קָאנווערט. 
קורצן מעסעדזש ווָאס וועט פַאנגען די לייענער'ס 

ַא  אויסקלויבן  מען  זָאל  אפשר  ָאדער  הַארץ? 
ָאדער  מָאס  אינטערעסַאנטע  ַאן  פון  קָאנווערט 
קָאליר צו פַארזיכערן ַאז עס וועט געעפנט ווערן 
מיט  בריוו  דעם  לייענען  דערנָאך  וועט  מען  און 

אויפמערקזַאמקייט?
קען  מען  וויַאזוי  וועגן  שיעור  ַא  ָאן  דָא  ס'איז 
מַאכן ַא בריוו ַארויסשטַארצן פון צווישן ַאלע בילס, 
צעקנייטשטע  און  סטעיטמענטס,  מָאנַאטליכע 

קַארטלעך ווָאס פילן ָאן דעם ּפָאסט–קעסטל.
ָארגַאניזַאציעס  בַאשטימען  ָאפטמָאל 
שלָאג– קורצן  ַא  קָאנווערט  אויפ'ן  אויפצושרייבן 
ווָארט וועגן זייערע מורא'דיגע אויפטואונגען, מיט 
לייענער'ס  די  ָאנצינדן  וועט  ַאז עס  הָאפענונג  די 

נייגער. ָאבער מען דַארף זיין פָארזיכטיג מיט ווָאס 
"דירעקט  פון  בַארר  קַאטערין  לויט  שרייבט.  מען 
קיינמָאל  מען  זָאל  ַאסָאסיעישָאן,"  מַארקעטערס 
נישט פרעגן ַא שאלה ווָאס דער ַאנטווָארט קען זיין 

ַא "יָא" ָאדער "ניין."
שרייבן  צו  רַאטזַאם  נישט  ס'איז  ביישּפיל,  צום 
ָארעם  ַאן  העלפן  "ווילסטו  ענוועלָאּפ,  ַאן  אויף 
היינט  פון  נדבה  "דיין  דעם,  ַאנשטַאט  נָאר  קינד?" 

וועט העלפן ַאן ָארעם קינד מָארגן."
מער  פילפַאכיג  איז  ביישּפיל  צווייטער  דער 
ווייל מ'קען עס נישט גרינג ָאּפענטפערן  ווירקזַאם 
מיט ַא "ניין." נָאכמער, ס'איז בכלל נישט ַא שאלה — 
ס'איז ַאן ענטפער. דער לייענער געפינט זיך נישט 
בַאשליסן  צו  ברירה  די  הָאט  ער  וואו  ּפלַאץ  ַא  אין 
ַאז ניין, ער וויל נישט העלפן; נָאר דער אויפשריפט 
מיינט  ווָאס  היינט,"  זיין  "מנדב  צו  פָאדערט 

הָאפנטליך ַאז ער וועט עפענען דעם קָאנווערט.
נישט לַאנג צוריק הָאט "בַאטָאם ליין מַארקעטינג 

העכסט  ַא  קליענט  ַא  פַאר  דורכגעפירט  גרוּפ" 
דערהַאלטנדיג  ּפָאסט.  אויף  קַאמּפיין  געלונגענעם 
ַאן ענוועלָאּפ ווָאס הָאט אויסגעזען ווי — ָאבער איז 
באמת נָאר געווען ענליך צו — ַא גרויסע "יונייטעד 
ּפריָאריטעט   )USPS( סערוויס"  ּפָאסטעל  סטעיט 
איבערצייגט  געווען  מענטשן  די  זענען  קָאנווערט, 

ַאז ס'איז גָאר ַא וויכטיגער בריוו.
און  דָאקומענטן  די  ַארויסגענומען  הָאבן  זיי 
ווייסן  וויַאזוי  בריוו.  די  געלייענט  פָארזיכטיג 
ַאנטווָארטן  ּפָאזיטיווע  די  לויט  דָאס?  מיר 
הָאבן  ווָאס  רעזולטַאטן  געוואונטשענע  און 
קָאנווערט'ס  דעם  ַאז  קלָאר  ס'איז  נָאכגעפָאלגט. 
הָאט  ווָאס  דָאס  געווען  איז  אויסזען  קונצליכע 

בעיקר בַאאיינפלוסט די לייענער.
ָאבער מיין נישט ַאז ס'איז געווען ַאזוי פשוט. די יו. 
עס. ּפָאסט סיסטעם הָאבן געוויסע פַארָארדענונגען 
פון  אויסזען  און  קָאלירן,  גרויסקייט,  די  לגבי 
און  ערפַארונג  פון  יָארן  נעמט  עס  קָאנווערטן. 
מומחיות צו קענען ַאהערשטעלן ַאזַא קונסט–ווערק.
ס'איז נישט ַאוועקצומַאכן ווי וויכטיג די חיצוניות 
דעם,  אויף  נָאר  נישט  דָאך  קוקט  מען  ָאבער  איז, 
ֶאָּלא ְבַמה ֶּׁשֶּיׁש ּבֹו. דער מכה בפטיש צו ַא קַאמּפיין 
דורך ּפָאסט איז, פַארשטייט זיך, דער בריוו ַאליין. 
רָאזענסּפַאן  ַאלָאן  עקסּפערט  בַארימטער  דער 
זיך  ווענדט  עס  ַאז  צייגן  ווָאס  שטודיעס  ציטירט 
עס  שנעל  ווי  זעלבסט  בריוו  דעם  אין   75%–65%

וועט געענטפערט ווערן.
ַאלע  ענטהַאלטן  דַארף  בריוו  דיין  כָאטש 
דיין  בַאלעסטיגן  נישט  ווילסטו  פרטים,  ַאקטועלע 
נדבן ָאדער קליענט מיט איבריגע איינצלהייטן. דער 
ציל איז נישט ַאז זיי זָאלן דַארפן לייענען ַא לַאנגע 

מגילה — נָאר ַאז זיי זָאלן עפענען זייערע טַאשן!
און אויב דו בַאשליסט יָא, צוליב סיבות, צו מַאכן 
ַא לענגערן בריוו? מַאך זיכער פָאראויס צו ווָארענען 
די לייענער, ַאזוי ווי ַאלָאן רָאזענסּפַאן הָאט געטָאן.

בריוו  ַא  געשריבן  הָאט  רָאזענסּפַאן  מר. 
זיך  הָאט  ווָאס  אינשורענס"  קַאר  "גייקָא  פַאר 
די  כַאּפן  צו  כדי  לַאנג.  זיין  צו  אויסגעשטעלט 
לייענער'ס אינטערעסע, הָאט ער מקדים געווען 
נישט  וויל  "קיינער  טיטל:  פָאלגענדן  מיט'ן 
קַאר  פון  ַאדווערטייזמענט  לַאנגע  ַא  לייענען 
ַא  געמַאכט  מיר  הָאבן  דערפַאר  אינשורענס. 
שּפָארן  צו  זיך  וויַאזוי  ַאדווערטייזמענט  לַאנגע 
ַאזַא  ַאז  פָארשטעלן  ַאליין  זיך  קענסט  געלט." 
כיטרע בריוו הָאט זיך אויסגעצָאלט טויזנט מָאל.

דו  צי  צוועק,  דעם  פַאר  חילוק,  קיין  נישט 
זכות  דעם  ָאדער  אינשורענס  קַאר  פַארקויפסט 
דו  אויב  זיכער:  איז  זַאך  איין  צדקה,  געבן  פון 
וואונדערסט זיך ווָאס ס'מיינט גוטע מַארקעטינג 
ּפָאסט– אייגענעם  דיין  אין  קוקן  קענסטו   —

קעסטל!

ס'ליגט אין ּפָאסט–קעסטל

די אונטערשטע שורה:
ווען דו פירסט ַא קַאמּפיין אויף ּפָאסט, מַאך זיכער ַאז דיין קָאנווערט כַאּפט די לייענער'ס 
אינטערעסע און ַאז דיין מעסעדזש איז קורץ און שַארף.

די אונטערשטע שורה

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