
Der Yid,  Friday, September 14, '18  | פרייטָאג פ' וילך )שובה(, ה' תשרי, תשע"ט      62

נייעס פון דער פינַאנציעלער וועלטביזנעס

רַאטגעבער  פינַאנציעלער  ַא  געווען  איז  דוד 
ווען  מיט הונדערטער צופרידענע קָאסטומערס. 
איינפַאל  ַאן  מיט  אויפגעקומען  איז  פירמע  זיין 
הָאט  געלעגנהייט,  אינוועסטמענט  נייע  ַא  פון 
קליענטן  זיינע  פַאר  זיין  מודיע  געווָאלט  דוד 
וויסן  לָאזן  צו  זיי  בַאשלָאסן  הָאט  דערוועגן. ער 
דורך ַא מעילינג קַאמּפיין, און ער הָאט געטרַאכט 
זיין  וועלן  עס  וועלכע  אין  בריוו  ַא  שיקן  צו 

אויסגערעכנט בפרטיות ַאלע בענעפיטן.

אינטערעסע,  ציען  צו  כדי 
ַאז  בַאשלָאסן  דוד  הָאט 

קלוגער  ַא  געווען  ס'ווָאלט 
זיינע  פַאר  געבן  צו  שריט 
אינפָארמַאציע  קליענטן 
דעם  וועגן  הדרכה  און 
דעם  ָאן  אינוועסטמענט, 
ווָאס זיי זָאלן דַארפן צָאלן, 
נישט  דען  הָאט  ווער  ווייל 
עּפעס  בַאקומען  צו  ליב 
ָאבער  הָאט  ער  בחנם? 
שלָאג–ווָארט  ַא  געדַארפט 
אויפ'ן  אויפצושרייבן 
רייצענדן  ַא   — קָאנווערט 
די  כַאּפן  וועט  ווָאס  טיטל 
אינטערעסע  לייענער'ס 
צו  בַאאיינפלוסן  זיי  און 

עפענען דעם בריוו.

געווען  ווָאלסט  דו  אויב 
ווָאלסטו  ווָאס  דוד, 
ענוועלָאּפ  אויפ'ן  געשריבן 

דיינע  פון  אויפמערקזַאמקייט  די  כַאּפן  צו 
קליענטן?

יעדער געלונגענער מַארקעטינג מומחה ווָאלט 
וועגן  צוויי  פַארהַאן  זענען  עס  ַאז  געזָאגט  דיר 
וועג  מוצלח'דיגער  דער  טון:  צו  דָאס  וויַאזוי 
ַאז  מזל  ַא  נָאך  וועג.  לא–יוצלח'דיגער  דער  און 
זיך  בַאשלוס  ריכטיגן  דעם  געמַאכט  הָאט  דוד 
זָאלן  זיי  ַאז  פירמע  מַארקעטינג  ַא  צו  ווענדן  צו 
צו  שלָאג–ווָארט  ווירקזַאמע  ַא  מיט  אויפקומען 

דרוקן אויפ'ן קָאנווערט.

איז  סלָאגַאן  ַא  פון  איינפַאל  אייגענער  דוד'ס 
ליין  אינפָארמַאציע  אונזער  הערן  צו  געווען: 

בחנם, רוף ———!

–12 דיין  געווען:  איז  פָארשלַאג  פירמע'ס  די 
בחנם.   — וועג–ווייזער  אינוועסטמענט  בלַאט 

פרטים אינעווייניג.

צוויי  מיט  זַאץ  פשוט'ער  ַא  איז  ערשטע  דָאס 
חסרונות: עס ברענגט נישט ַארויס די ווערד פון 
דעם ָאנבָאט און איבערצייגט נישט דעם קליענט 
דעם  בכלל  עפענען  צו  וויכטיג  ס'איז  פַארווָאס 
בריוו. דער צווייטער שלָאג–ווָארט איז שַארפער 
צו  וויַאזוי  קליענטן  ווייזט  און  שטַארקער,  און 
וועט  ווָאס  ָאנווייזונגען  ווערדפולע  בַאקומען 
און   — אינוועסטמענטס  זייערע  מיט  העלפן  זיי 

ַאלעס אומזיסט!

צולייגן דעם נומער צוועלף ברענגט ַא געוויסע 
נישט  ס'איז  ָאנבָאט.  דעם  צו  בַאגלייבטקייט 
דירעקט  זָאגט  עס  צווייפלהַאפטיג.  אומקלָאר, 
צוועלף  טרעפן  וועסטו  קָאנווערט  דעם  עפן   —
די  הָאט  ווערטער  געציילטע  מיט  בלעטער. 
פירמע ַארויסגעברענגט וויַאזוי די אינפָארמַאציע 
וויַאזוי ס'וועט אים  איז נוגע פַאר'ן קליענט און 

העלפן.

דוד'ס  ַאז  וואונדער  ַא  נישט  דיר  איז  ַאצינד 
קַאמּפיין איז געווען העכסט געלונגען!

עדות  ַאמָאל  הָאט  מומחה  מַארקעטינג  ַא 
ָאנבָאט  דער  ווי  וויכטיגער  "נָאך  געזָאגט, 
זעלבסט — איז דער וועג וויַאזוי 

מען סערווירט עס!"

צי  חילוק  קיין  נישט 
איז  דַארפסט  דו  ווָאס 
פַאר  שלָאג–ווָארט  ַא 
קעּפל  ַא  קָאנווערט,  ַא 
פַאר ַא צייטונג, ָאדער ַא 
טיטל פַאר ַא גליון, דער 
זעלבער.  דער  איז  כלל 
דַארף  מעסעדזש  דיין 
דייטליך.  און  קלָאר  זיין 
כָאטש די הצלחה פון דיין 
ָאּפהענגיג  איז  קַאמּפיין 
זַאך,  איין  ווי  מער  אין 
איז ַא גוטער טיטל איינע 
פון די הויּפט זַאכן און ַא 

וויכטיגע התחלה.

אפשר  הָאסט  נו, 
ַא  פון  איינפַאל  ַאן 
פַאר  טיטל  געלונגענעם 

דעם ַארטיקל?

ווָאס זָאל זיין דער טיטל?

די אונטערשטע שורה:
ַא געלונגענער טיטל איז דער בעסטער מיטל

די אונטערשטע שורה
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