
Der Yid,  Friday, September 21 , '18  | פרייטָאג פ' האזינו, י"ב תשרי, תשע"ט      102

נייעס פון דער פינַאנציעלער וועלטביזנעס

לָאמיר ּפרובירן צו טון עּפעס אינאיינעם:

יעצט  הַאלטסט  דו  ווָאס  צייטונג  די  נעם 
ביידע  מיט  ָאן  עס  כַאּפ  און  לייענען  אינמיטן 
דיין  צו  נָאענט  ּפַאמעליך  עס  ברענג  הענט. 

פנים.

פַארמַאך דיינע אויגן און ָאטעם ַאריין.

ווָאס שמעקסטו?

פון  ַארויס  נָארווָאס  איז  צייטונג  די  אויב 
דרוק, וועסטו נָאך קענען ַאריינָאטעמען דעם 

גערוך פון פרישע טינט.

קומענדיגן  צום  אונז  ברענגט  דָאס  און 
מַארקעטינג שטיק. ַא נייע טעכנָאלָאגיע וועט 
אינדוסטרי:  דרוקעריי  די  פַארפלייצן  בַאלד 

"שמעקעדיגע טינט."

סָארט  דער  איז  זָאגט,  נָאמען  דער  ַאזויווי 
טינט די נייעסטע ווערסיע פון די שמעקעדיגע 
)געדענקסט?(,  יוגנט  דיין  פון  סטיקערס 
זָאל  גערוך  דער  כדי  געקרַאצט  מ'הָאט  ווָאס 
ַארויסקומען. די שאלה איז נָאר וועלכע סָארט 
לעמָאן,  טשָאקָאלַאד,   — דיר  ס׳שמעקט  טינט 
ּפַאּפקָארן, ָאדער אפשר ַא סָארט ווָאס שמעקט 

פון פריש געשניטענע גרָאז?

צו  חכמה  איינשטיין׳ס  נישט  דַארף  מען 
ווָאס  עּפעס  זיין  וועט  דָאס  ַאז  ַאנערקענען 

מענטשן וועלן זיך צוכַאּפן דערצו ווי צו הייסע 
לָאקשן — ָאדער ווי צו הייסע טינט ווָאס קען 

שמעקן פון לָאקשן.

הָאט  ָארגַאניזַאציע  נָאן–ּפרַאפיט  ַא  ווען 
צוגעלייגט צו זייער פָאנדרעיזינג ּפעקעדזש ַא 
קַארטל ווָאס הָאט געשמעקט פון ּפעּפערמינט, 
ַאנטווָארט  העכערע   24% ַא  געזען  זיי  הָאבן 
רַאטע. ווער ווָאלט געטרַאכט ַאז ַאביסל פון ַא 

גערוך קען ברענגען ַאסַאך איינקונפט?

אויף  מומחה  ַא  הַאוי,  לָאוי  הָאט  פַאקטיש, 
שמעקעדיגע  ַאז  בַאמערקט  מַארקעטינג, 
תוצאות  בעסערע  נָאך  ברענגען  קען  טינט 
למעשה  ַאדווערטייזמענט.  דידזשיטעל  ווי 
דורכ'ן  גערוך  ַא  איבערגעבן  נישט  מען  קען 
שטַארק  ווי  חילוק  קיין  נישט   — קָאמּפיוטער 
וועסט רייבן דעם סקרין! ָאבער דער איינדרוק 
בלייבט  ַא מענטש  אויף  מַאכט  גערוך  ַא  ווָאס 
שוין  זיך  שּפירט  גערוך  דער  ווָאס  נָאך  לַאנג 

נישט פַאקטיש אין די לופט.

אוודאי  איז  דָא  השכל  מוסר  עיקר  דער 
נָאר   — זעלבסט  טינט  שמעקעדיגע  די  נישט 
דעם.  אונטער  ס׳ליגט  ווָאס  געדַאנק  דער 
פירמעס  ערפָאלגרייכע  ַאז  פַאקט  ַא  ס'איז 
ווַאך,  די  אויף  כסדר  זענען  ביזנעסלייט  און 
טרַאכטנדיג און אויפקומענדיג מיט נייע וועגן 

פַארגרעסערן  און  פַארבעסערן  צו  וויַאזוי 
ַאן  דורך  ס'איז  צי  חילוק  קיין  נישט   —
דורך  סטַאנציע,  בָאס  ַא  ביי  ַאדווערטייזמענט 
טעכנָאלָאגישע מיטלען, ָאדער מיט טינט ווָאס 

שמעקט פון רויזן ָאדער עקליּפטוס.

זָאלסט  ַאז  איבערצייגן  נישט  דיר  קום  איך 
דיין  ביי  טינט  שמעקעדיגע  דווקא  נוצן 
ווייז דיר נָאר  נעקסטע ַאדווערטייזמענט. איך 
איבער וויפיל מעגליכקייטן עס זענען פַארהַאן 
דיין  פַאר  צום פַארפיגן  גרייט  צייטן  היינטיגע 
ַא  בַאנוץ כדי ַארויפצוברענגען דיין פירמע צו 

העכערן שטַאּפל פון ערפָאלג.

נוצן עּפעס  נישט  זָאלסטו  פַארווָאס  למשל, 
ַא שטיקל נייעס ווָאס די גַאנצע וועלט רודערט 
דיין  פַאר  ּפרָאּפַאגַאנדע  ַאלס  דערוועגן 

קָאמּפַאני?

ַאלס  רעסטורַאנט  געוויסן  ַא  נעמען  לָאמיר 
הָאט  סַאטעליט  נַאסַא  ַא  ווען  ביישּפיל.  ַא 
אינמיטן  ַארָאּפצוקרַאכן  צוריק  געדַארפט 
ריזיגן ָאקעַאן, ערגעץ אינמיטן דעם ּפַאסיפיק, 
פַאנטַאסטישן  ַא  מיט  אויפגעקומען  זיי  זענען 
געשטעלט  הָאט  רעסטורַאנט  דער  איינפַאל. 
ריזיגע  ַא  ָאקעַאן  ּפַאסיפיק  דעם  אינמיטן 
ַאז  אינמיטן,  לָאגָא  זייער  מיט  ּפלַאטפָארמע 
אויבערפלַאך  אויפ'ן  ַארומשווימען  ס׳זָאל 
וויסן  געלָאזט  הָאבן  זיי  און   — ווַאסער  פונעם 
ּפונקט  לַאנדן  וועט  סַאטעליט  דער  אויב  ַאז 
דערויף, וועט יעדער מענטש אויפ'ן כדור הארץ 
רעסטורַאנט  זייער  פון  מָאלצייט  ַא  בַאקומען 

פריי פון ָאּפצָאל!

דער  ַאז  פָארשטעלן  ַאליין  זיך  קענסט 
סַאטעליט הָאט נישט געלַאנדעט אפילו נָאענט 
קָאמּפַאני  די  ָאבער   — ּפלַאטפָארמע  דעם  צו 
פון  בלַאט  אויפ'ן ערשטן  געלַאנדעט  יָא  הָאט 
פיל צייטונגען דורכאויס די גַאנצע וועלט! דער 
פרסום — און די רווחים — ווָאס דער טַאקטיק 

הָאט זיי געברענגט איז געווען געווַאלדיג.

די  אויף  כסדר  איז  ביזנעסמַאן  געניטער  ַא 
ווַאך צו ַאנדעקן און דערשמעקן נייע וועגן פון 
ַאדורך  פירסט  דו  איידער  ָאבער  מַארקעטינג. 
דיין נייעסטן איינפַאל, געדענק זיך צו בַארָאטן 
מיט ַא מַארקעטינג פירמע ווָאס פַארשטייט צו 

די זַאכן.

ווָאס הָאט זיך דיר ָאנגעשמעקט?

די אונטערשטע שורה:
 הַאלט דיינע אויגן און אויערן ָאפן — און נוץ דיין זעקסטער חוש — 

מיטצוהַאלטן מיט נייע מַארקעטינג סטרַאטעגיעס

די אונטערשטע שורה

Bottom Line Marketing Group געשריבן דורך: יצחק סָאפטלעס פון
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