
Der Yid,  Friday, September 7, '18  | פרייטָאג פ' נצבים, כ"ז אלול, תשע"ח      116

נייעס פון דער פינַאנציעלער וועלטביזנעס

פַאר  געלט  שַאפן  ַאז  חידוש  קיין  נישט  ס'איז 
נָאן–ּפרַאפיט ָארגַאניזַאציעס איז ַא שווערע מעשה 
אויפ'ן  דרָאען  ווָאלקענעס  גרויע  ווען  סּפעציעל   —
פינַאנציעלן הָאריזָאנט. ָאבער אויב דו וועסט נעמען 
אין ַאכט די פָאלגנדע דריי כללים קענסטו פילפַאכיג 

פַארגרינגערן די אונטערנעמונג:
כלל נומער 1: ווייס ווער דיינע שטיצערס זענען!

ווען דו פירסט ַא קַאמּפיין דַארפסטו וויסן קודם 
אויב  ביישּפיל,  צום  נדבנים.  דיינע  זענען  עס  ווער 
ּפָאסט,  דורך  זיי  צו  ווענדן  צו  זיך  בַאשליסט  דו 
דיין  איבערפרישן  זָאלסט  דו  ַאז  זיך  פָאדערט 
און  "ַאּפדעיטס,"  די  ַאריינלייגן  ליסטע,  מעילינג 
פַאררעכטן די טעותים פון די נעמען ָאדער ַאדרעסן. 
זי  ווען  אלמנה שּפירט  ַאן  וויַאזוי  פָאר  זיך  )שטעל 
חשוב׳ן  איר  צו  ַאדרעסירט  קָאנווערט  ַא  בַאקומט 
בריוו  דיין  ַאז  מַאכן  זיכער  ווילסטו  אויב  מַאן....( 
גלייכגילטיג  ָאדער  פַארלוירן,  איגנָארירט,  ווערט 
מיסט– נָאענטסטן  אינעם  ַאריינגעשליידערט 
נומערן,  ַאּפַארטמענט  אויסצולָאזן  ּפרוביר  קַאסטן, 
הָאבן אומריכטיגע זיּפ קָאודס, ָאדער שרייבן נח מיט 

זיבן גרייזן )ס'וועט דיר אוודאי געלונגען(.
קריטיש  אויך  איז  דערמַאנט,  פריער  ווי  ַאזוי 
וויכטיג ַאז דער אינהַאלט פון דעם בריוו זָאל ציען 
מַארקעטינג  דער  ווען  אינטערעסע.  לייענער'ס  די 
אויפגענומען  איז  רָאזענסּפַאן  ַאלָאן  מומחה 
געבויט  פירמע  ַא  פַאר  מעילינג  ַא  טון  צו  געווָארן 
 American( גניבה  אידענטיטעט  פַארמיידן  צו 
ָאנגעהויבן  ער  הָאט   ,)Express CreditAware
פרַאגע  ָאטעם–פַארכַאּפנדע  ַאן  מיט  בריוו  דעם 
"וויַאזוי  אותיות:  לבנה  קידוש  אין  אויסגעשטעלט 

ווָאלסטו געוואוסט צי איינער נוצט דיין נָאמען צו 
עפענען נייע ַאקַאונטס?"

נישט נָאר ווָאס די קליענטן הָאבן דורכגעלייענט 
למעשה  זיך  הָאבן  ַאסַאך  נָאר  בריוו,  גַאנצן  דעם 
איינגעגעבן פַאר דעם ּפרָאגרַאם! ווייל דער אמת איז 
ַאז ס׳איז נישט קיין חילוק צי דו ווילסט פַארקויפן 
זיכערהייט פַאר קרעדיט קַארד ָאדער דו ּפרובירסט 
זעלבער:  דער  איז  ציל  דיין  נדבות,  בַאקומען  צו 
און דער בעסטער  ווערן.  געלייענט  זָאל  בריוו  דיין 
אופן דָאס צו ערלעדיגן איז דורך ָאנפַאנגען מיט ַא 

'בָאמבע' שאלה.
כלל נומער 2: מַאך עס אינטערעסַאנט — דערצייל 

ַאן אמת'ע מעשה!
מענטשן וועלן ליבערשט לייענען ַא דרַאמַאטישע 
מעשה ווי ַאן אויסגעצויגענע ַאדווערטייזמענט. פון 
פַאר  זיך  מוטשעט  ווָאס  ָארגַאניזַאציע  קליינע  ַא 
ָארגַאניזַאציע  וועלט–בַארימטע  ַא  צו  דָאלער  יעדן 
מיט פילע שטיצערס, וועט ַא מעשה ַארבעטן ווי ַא 
צויבער–קרַאפט ַאז מען זָאל לייענען די בריוו, ווערן 

בַאאיינדרוקט, און שטיצן דעם צוועק.
צוגַאנג  דעם  נוצט  זשורנַאל"  סטריט  "ווָאל  דער 
פון ַא–מעשה–אין–ַא–בריוו זינט דעם יָאר 974'. לויט 
דער בוך "מיליָאן דָאלער מעילינגס," איז דער מהלך 
ביליָאן  ַא  איבער  פַאר  פַארַאנטווָארטליך  דירעקט 

דָאלער ריווח פַאר די אויסגַאבע.
כלל נומער 3: דער סוד ליגט אין די שריפט!

וועסט עס מסתם נישט גלייבן, ָאבער ס'איז אמת. 
מָאטער"  און  "ַאגילווי  פירמע  ַאדווערטייזינג  די 
הָאט געשריבן ַא בריוו וועגן די קרוז–שיף, "קעניגין 
די מערסטע  )ווַארשיינליך  צווייטע"  די  עליזַאבעט 
בַארימטע ים–רייזע שוואוילטָאג שיף אין די וועלט( 
ווָאס איז געווען דרייצן בלעטער לַאנג! אין קעגנזַאץ 
צו די שיטה ַאז בריוו זָאלן זיין קורץ און שַארף )"און 
ווי איין בלַאט!"(, אויב ס'איז  זיכער נישט לענגער 
און  געשריבן,  עלעגַאנט  און  גוט  מייסטערהַאפטיג 
ַארויסגעשיקט צו די ריכטיגע מענטשן,  ווערט  עס 
דערצו,  פַארשטייען  ווָאס  פענסטער  הויכע  די  צו 
ווירקן  און  ָאּפקלַאנג  מַאכטפולן  ַא  הָאבן  עס  קען 

גענוי ווי דו וואונטשט זיך.
ווייל סוף כל סוף, איז עס נישט אייביג וויפיל מען 

שרייבט... נָאר ווָאס מען שרייבט.

די דריי כללים פון מעיל מַארקעטינג

די אונטערשטע שורה:
 ַא ווירקזַאמער מיטל צו שַאפן געלט איז שיקן בריוו אויף ּפָאסט — 
ָאבער געדענק די אויבנדערמַאנטע דריי כללים

די אונטערשטע שורה

Bottom Line Marketing Group געשריבן דורך: יצחק סָאפטלעס פון
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