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איך וועל טרייען איבער צו געבן אפאר וויכטיגע טיפס פון אייגענע ערפארונג איבער עפענען אן אייגענע ביזנעס ,אבער איך וויל ארויס קומען אין די
עפענטליכקייט אז איך בין נישט קיין קאנסולטענט אדער ביזנעס עדווייזער ,סך בכל בין איך א אינגערמאן וואס האט געהאט סכל אין גענומען די זייך אין היינט
אריין אין אריין געטאנצן אין די שטארקע שטורעמישע וואסערן ,אלעס כדאי צו קענען דעוועלעפן די אייגענע חושים פונעם בורא עולם וואס איך בין ב"ה
באשונקען וואס ווארשיינדליך איז א אייגענע בעל הבית שטארק אויף די זייט פון ניצן אייגענע טעלענט,
יעצט אזוי ,אייגענע עקספיריענס איז בעסער ווי די טייערסטע קאנסולטענט אדער די מערסטע באקאנסטע פיינענשעל עדווייזער'ס ,אין פאר דעם בין איך
דא מיטצוטיילן מיט ענק אייוועלט ליינער מיין עקספיריענס ,וואס איז ממש גאלד פאר א ביזנעס בעגינער .ווער עס האט עס שוין דורך געשוויצט אין קען מיט
טיילן זיין אייגענע עקספיריענס ,זאל קומען אין שרייבן.
ערשטע פאזע :ווען מען הייבט אן צו חלומען פון עפענען א ביזנעס.
 ]1זאלסט נישט רעדן צו קיינעם וועגן דיין פלאן ,נאר אויב יענער קען דיר ארויס העלפן מיט עכטע הילף.
 ]2ווען די רעדסט שוין יא ,זאלסטו געדענקן צו זיין זייער פארזיכטיג צו וועם די רעדס'ט .אין וואס די רעדסט.
 ]3שרייב אפ די פלאן  5מאל אויף פען אין פעיפער ,אין גיי עס איבער מיט דיין (ווייב)..
 ]4ספענד נישט קיין איין דאלאר נאך פאר די ווייסט אויף זיכער וואס די ווילסט.
 ]5אויב די האסט נאך א דזשאב ,דאן גיי חלילה וחס נישט ארויס נאך פאר א האלבע יאר זייט די פלאן איז אין דיין קאפ.
 ]6ווער נישט פארקויפט פאר בלינדע פראפיט וואס די פאפיר צייכנט דיר אן.
צווייטע פאזע :פלאנירן
נעכטן האט מען שטארק ארום גערעדט איבער אנהייב אריין גיין אין די טונעל ,נאך פאר אנהייבן נעמען עני עקשאנס ,דאס הייסט ביים חלומען איבער אן
איידיע וואס איז דיר בייגעפאלן די דריטע טאג יום טוב אויפן וועג אהיים פון שול ,אין דיין שכל שטופט עס נעמען ווייטער דאן הייב אן צו חלומען מער דערפון,
ארום געשמוסט  6טיפס וויאזוי צו חלומען .היינט גייט מען שרייבן איבער פלאנירן ,וואס דאס הייסט א סטעפ נענטער צו אריין גיין אין די טונקעלע טונעל וואס
האט שטארקע מעגליכקייטן צו שיינען ביים ענד.
ווען דיר איז בייגעפאלן די איידיע ,מיינט דאס אז די בורא עולם האט דיר חונן דעת געווען ,יעצט גלייב אויך אז ער שיקט דיר ווייטער געדאנקען וויאזוי עס צו
דעוועלאפן ,דאס רופט מען גאטס פילינג אדער ווי געוויסע מאנכע רופן דאס "קאמען סענס".
יא! מעגסט גלייבן אז דיין דעת טראגט דיר אין א גוטע דירעקשען ,די מוסט נישט ארום לויפן צו אלע דיינע שוואגער'ס פון דיין שווער'ס זייט אין עקסטער
פון דיין טאטע'ס זייט צו דערציילן איבער וואס די פלאנסט צו טאן אין דיין פיוטשער ,און זיכער נישט צו דיינע אזוי גערופענע חברים וואס האלטן זיך גוט אין
מארקעטינג ,וכו'
ווילסט דיר מיט איינער דורך שמוסן? א גוטע עצה ,וועל אויס איינער פון דיינע גאר גוטע חברים וואס איז היפש אויף די קלוגע זייט מיט א שטיקל אייגענע
עקספיריענס ,אין ער זעט אויס ערנסט מיט א שטיקל אהנונג וואס דא קומט פאר ,אין זיי דיר שאול עצה מיט אים ,לאז דיר טעשלענדזשן אבער פון אים!
אנדערע וועלן דיר טאקע אויסהערן אבער וועלן דיר אוועק לייגן מיט גוטע לאכעדיגע לצנות וואס איז א שטארקע מיינוס אין די ליין פון ווערן א ביזנעס מאן.
געדענקטס :קיינער קען דיר נישט העלפן אזוי גוט ווי דיר אליין ,נאר ווען די גייסט האלטן פון דיר!
טו מיר א גענאדע אין שטיי די אנדערע זייט גאס פון אלע קלוגע קאנסולטן וואס אופערן דיר זייער גוטע קאנטראקטס ,זיי זענען אבסעלוטלי נישט געמאכט
פאר בעגינערס ,אויב זעסטו אין די האלסט אז די דארפסט עס יא האבן  ,דאן רעד עס דורך מיט א עלטערע ביזנעס מאן ,וואס מיינט נאר דיין טובה .געדענקט,
פולע באוויינען דאס.
א קליינע הגה ,עס איז ראטזאם צו האבן די ווייב אויף דיין זייט...
לייג דיך אריין ראשו ורבו אין די נייע געדאנקט וואס די ווילסט טאן ,צום ביישפיל:
א] גיי צו א קאמפיוטער קיאסק אין זוך אויף די מערסטע אינפא .וועגן די אינדוסטריע( ,אויב די קענסט נישט ליינען קיין ענגליש דאן גיי לערן דיך ,ס'איז ווערד
אלע געלטער אין דיין פיוטשער)
ב] קאלל אריין יענע סערוויס וואס די טראכסט פון עפענען אין מאכט דיר ווי א קאסטומער ,אבער שמעק עס אויס ,אין נעם נאוטס וואס דו האלסט אז עס
איז וויכטיג צו וויסן ,למשל ווען זיי אפערעטן ,צו די בעל הבית אליין הייבט אויף ,צו מען דארף האבן אסאך ארבעטערס ,געשמאקע עטיטוד.
ג] טריי דיך צו באקענען מיט מענטשן פון יענע דאזיגע פילד וואס האבן געארבעט אדער זענען יעצט פארנומען מיט דעם ,אין שמוס עס אויס( .האב נישט
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מורא)
ד] טייפ אראפ א בערך'דיגע ביזנעס פלאן ,גיי עס דורך מיט דיין.
ה] הייב אן צו ליגן דערין די שטערקסטע וואס שייך ,ווי מער די ליגסט דערין האסטו מער טשאנסן צו אונקומען צו דיין ציל.
ו] רעד נישט צו דיינע חבירים איבער דיין פיוטשער ,אין זיכער נישט צו דיין ארבעטס בעל הבית.
ז] הייב אן צו ספענדן ווייניגער ,אדער הייב אן צו לעבן אביסל מער מיט א חשבון וויסענדיג אז עס קען ציניץ קומען די געלד אין מיין פיוטשער.
ח] מעג שוין אנהייבן צו טראכטן אין מתפלל זיין ביי שמו"ע אז רבש"ע זאל דיר חונן דעת זיין ,אין די עיקר דיך שיקן חכמה ,בינה ,דעת ,וואס איז לעבנס וויכטיג
פאר דיר.
חושב מחשבות שרייבט:
בנוגע דאס נישט דערציילן פאר קיינעם אויסער פאר  1/2גאר נאנטע טראסטבארע חברים ,וויל איך מסביר זיין די סיבה דערצו (אלס איינער וואס האט שוין געפענט א
אייגענע ביזנעס און דורך דעם פראסעס) ואולי זה היתה כוונתך הרב בארואיגט אייך.
איך וועל עס צוטיילן אין אפאר נקודות.
 .1קיינער פארשטייט נישט צו דיר אזוי גוט ווי דו אליינס פארשטייסט ,אפצושאצן דיינע כוחות און כשרונות וואס ליגן באהאלטן אין דיר וואס נאר דו ווייסט פון זיי ,און
ווען דו רעדסט דיך דורך מיט א צווייטן צומאל אפי' גאר א נאנטען ,קען ער דיך נאר פון אויבן אויף און ער האט נישט קיין אהנונג פארוואס דיר פאלט ביי אריינצוגיין אין
אזא פעלד וואס לכאורה לשיטתו האסטו נישט די כוחות דערפאר.
 .2יעדע מענטש שאצט אפ יעדע נושא לויט 'זיך' און ווען דו פרעגסט איהם וואס האלטסטו זאל איך עפענען א עמעזאן ביזנעס? טראכט ער אטאמאטיש קודם וויאזוי
ער וואלט געפילט כלפי עפענען אליינס א עמעזאן ביזנעס ,און אסאך מאל (ס'דא מענטשן וואס נישט ב''ה) וועט ער ארויפלייגן אויף דיר 'זיינע' אייגענע פחדים וואס
האלט 'איהם' אפ (שוין  25יאר )...פון מצליח זיין ,און דיך אפקילן און מייאש זיין על לא דבר.
 .3ס'דא מענטשן וואס פילן פאר חיוב אייביג 'עפעס' צו זאגן (ווי כאילו די וועלט קען זיך נישט באגיין אן זיי )...און ווען דו פרעגסט זיי אויף אן איידיע צו ס'לוינט
אריינצוגיין אין דעם ,וועט ער אינסטינקטיוולי מוזן 'עפעס' זאגן וואס זאל דיר ווייזן אז ער עקזעסטירט ,סא דו שטערקסטע וועג צו זיין 'עפעס' איז דורך דיך אראפרייסן
און אראפקלאפן( ...שטיי ווייט פון זיי כמטחוי קשת)
 .4אז דו פילסט קאנעקטעד מיט א געוויסע איידיע איז טייטש אז דיינע כוחות הנפש און דיין עקספיריענסעס און לעבן געבן דיר ארויס א אינערליכע געפיל אז 'דעי'
זאך איז פאר 'מיר' ,סא געב אכטונג ווען דו רעדסט דיך דורך מיט מענטשן ,אז זיי ווייסן נישט עכט 'דיין פלאן' ווייל אפי' דו קענסט עס נאכנישט אויפן רגע מסביר זיין אז
יענער זאל ווערן קאנווינסט ,אבער הער דיך צו צו דיין אינערליכע קול און גלייב און 'דיין' פלאץ וואס דו האסט אין די בריאה.
לייפציק שרייבט:
איך האב ב"ה שוין געעפנט  -פארקויפט עטליכע ביזנעזער.
איין זאך וואס איך פלעג פארזען און אסאך אנדערע פארזעען.
אין חכם כבעל נסיון ,איינער וואס האט זיך שוין געמוטשעט מיט די זאכן וואס דו גייסט זיך דארפן מוטשען ,ווייסט בעסער ווי דיר ,איי ער קען דאך האבן אייגענע
חשבונות ,און אייגענע שוואכקייטן וואס איך גיי נישט האבן?
פארדעם דארף מען פרעגן מער ווי איינעם.
צו עס איז אמאזאן (וואס קען יא זיין א געהעריגע ביזנעס ,ס'איז א שם הכולל אבער עס איז דא עטליכע סארט) ,צו סיי וועלכע האלסעיל ,ריטעיל ,ביזנעס ,אדער סיי
וועלכע פאזישן ,אזוי פיל מאל פילט מען צווי דריי יאר שפעטער ,אוי ...ווען איך ווייס ווען וואס איך ווייס היינט.
לויט צו האבן א ווערהויז אליין ווייל מ'גייט מאכן מער געלט? אדער לוינט נישט יעצט אין מיין פאזישן ,לוינט צו קויפן סטאק ווייל ס'איז ביליגער? לוינט צו פאקעסן
אויף אזא סארט קאסטומעןר אין אנהייב?
האט רחמנות אויף זיך אליין ,עס האט גארנישט מיט די כוחות וואס איר האט אדער נישט ,די כוחות וועט ער שוין טרעפן א וועג צו נוצן נאכדעם ,דאס איז א זאך וואס
קיינער קען נישט פאראויסזען ,און קיינער וועט עס נישט אוועקכאפן פון אייך ,עס וועט נישט שאטן דאס וויסן ,נאךא אלעם ,איר קענט נישט וויסן וואס איר ווייסט
נישט ,ביז איר ווייסט נישט ,רעדט מיט אנדערע אין די אינדוסטרי ,ענליכע אינדוסטריס ,און מענטשן וואס זענען שוין דורך וואס איר גייט דורך ,און ווערט געוואויר
וואס איר ווייסט נישט.
ווי אויך איז דא פראפעשאנעלס (כ'עדווערטייז נישט קיינעם ספעשל ,אבער עס איז דא אסאך ,אינטעסירט אייך אויף איינעם) וואס וועלן אייך זאגן אויב אייער חלום
איז א חלום ,אדער איז עס א רעאליטי ,און אפילו ס'איז אויסגעהאלטן ,אויף וואס זאלט איר פאקאסן ,און וויאזוי וועט איר וויסן צו איר זענט אויף די רייט טרעק.
איך האב געזען מיט די יארן אזוי פיל עגמת נפש וואס וואלט געקענט פארשפארט ווערן ,ווען מ'שלאגט זיך ארויס פון קאפ די סוד ...יעדער וועט מיר נאכמאכן ,אויב
איז א קאמפעטישן גרעסער פון דיר ,קען ער דיר נאכמאכן און ארויס טראגן פון ביזנעס אפילו נאכדעם וואס דו עפנסט שוין ,און ביי די וועי ,אסאך מאל קען דיר א פרא
העלפן טרעפן א מהלך וואס דו זאלסט זיין גענוג אנדערש מ'זאל דיר נישט נאכמאכן .כמעט יעדער וואס קומט אויף מיט א ביזנעס איידיע איז וויזינערי ,דאס הייסט
איינעם וואס פאלט איין גוטע רעיונות ,די אלע זענען געווענליך נישט גוט אין פאראויסזען פרטים ,און עס שיינט טאקע און לייכט דער עתיד ,און קען זיין אמת ,אבער
אן די ריכטיגע מהלך קען עס אמאל גיין אין דער ערד.
איך וויל נישט דערשרעקן ,איך וויל נאר זאגן אז איך פיל ביי אחינו בני ישראל איז דאס א שטארקע פראבלעם ,אז אסאך ביזנעס וואס וואלטן געקענט מצליח
זיין שנעלער ,און וואקסן העכער ,דארפן נוצן די ערשטע פאר יאר ,געוואויר צו ווערן וואס אנדערע האט אויך גענומען די זעלבע  10יאר ,וואס ער וואלט געקענט
פארשפארן מיט איין וואך ריסערטש.
אסאך הצלחה.
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דריטע פאזע :מכח אל הפועל
נאך דעם וואס איר האט שוין א דעטאלירטן פלאן וואס צו עפענען ,נאר נאכדעם וואס אייער עכטע גוטע פריינד האבן אייך געזאגט אז עס מאכט סענס ,קענט
איר אונהייבן אן צו נעמען עקשענס ,אבער געמאסטן .איך וואלט אייך געראטן צו גיין אונפרעגן א דעת תורה אין הערן פון אים זיין השקפה אדער א שיינע ברכה.
ווען איר זענט שוין זיכער אז דאס איז עס דאן הייבט אן אזוי:
• גייט'ס צו א לאקאלע פאוסט אופיס אין עפענט א ( P O BOXאיך מיין אז עס קאסט גאנצע  60$א יאר!) אן דעס קענט איר נישט האבן קיין באנק
אקקונט.
• דערנאך גיי צו אן אקאונטענט אין עפען א קאאפערעישאן אויף עני נאמען וואס מאכט די מערסטע סענס צו הייסן דיין ביזנעס ,עס קאסט נאך ,350$
פארגעס נישט צו האבן א אימעל אקאונט אויף די נאמען,
• גיי אין באנק און בעט צו עפענען א ביזנעס אקאונט ,זיי גייען אייך פרעגן אלע דיטעילס ,אבער איר דארפט נישט זיין דערשראקן פון דעם ,נעם מיט א 50$
צו האבן אין די אקאונט( ,מיין עקספיריענס איז זייער גוט מיט טשעיס באנק)
• עס מיינט נישט אז איר מיזט שוין אנהייבן אייער ביזנעס ,ס"ה א גוטע טאאל צו האבן רעדי ,אין עס קאסט נישט אסאך געלד,
נאך דעם וואס איר האט שוין די זאכן רעדי ,דאן זעצט אייך אראפ אין שרייבט אייך פאר א פלאן בערך אזוי:
 .1בערך וויפיל געלד גיי איך דארפן אינוועסטן? 50,000$
 .2פון וואו גיי איך דאס האבן? טאטי
 .3ווען געב איך נאוטעס פאר מיין אלטע ארבעט? 6/15/2018
 .4וועלכע טאג הייב איך אן מיין ביזנעס 7/1/2018
 .5וויאזוי גיי איך לעבן ביז דעמאלטס? ווייב ארבעט
 .6וועלכע אייטעם גיי איך פארקויפן? עסן
 .7וויפיל גייט מיר קאסטן א חודש די אפערעשען? 18,935
 .8וויפיל קען איך מאכן א חודש? 23,025
 .9מיט וויפיל גיי איבערבלייבן? 4,090
 .10וואס דארף איך טאן צו קענען מאכן נאך געלד? נאך פיר ארבעטער
 .11וויפל גייט זיין מיין וועידזש פון די ערשטע וואך? 1,000
 .12וואס דארף איך אלץ האבן אין די ביזנעס? מאשינען אין מאל
 .13ווער גייט מיר 'provideן די נייע אייטעמס? עפעס א קאמפאני
און אזוי א דעטאלירטע באריכט פון אלע זאכן מיט עכטע תירוצים!
און די וויכטיגסטע זאך! מאך א דעיט ווען זאכן גיי ווערן געטון '.'Today list

הענדימען שרייבט:
מיינע טו סענטס

בארואיגט-אייך האט געשריבן:
נאך דעם וואס איר האט שוין די זאכן רעדי ,דאן זעצט אייך אראפ אין שרייבט אייך פאר א פלאן
כ'וואלט ענדערש געשריבן דעם פלאן פארדעם.
ווער נישט משוגע אויב די נאמען וואס דו ווילסט פאר דיין קארפארעישן איז שוין פארנומען .קענסט אייביג מאכן א .DBA
אויב ווייסטו אויף זיכער אז דו גייסט עפענען דיין געפלאנטע ביזנעס ,מאך דיין קארפארעישן ווי פריער ,געוויסע זאכן (כ'געדענק נישט אויב די מינוט וואס) זענען נאר
אוועילעבל פאר קאמפאניס וואס שטייען שוין פאר א שטיק צייט (געווענטליך גאווערנמענט רילעיטעד) ,באנק אקאונט צו עפענען האסטע צייט ווען דו פאנגסט אן צו
טוהן ביזנעס .ס'א שאד צו צאלן  $15א חודש פאר טשעיס פאר גארנישט
ווען דו מאכסט א קארפארעישן גייסטע אפשר באקומען א פאק מיט פעיפערס .נעם מיט די גאנצע מעשה צו דעם באנקיר און לאז אים אליינס אויסוועלן וואס ער
דארף .ס'לוינט נישט צו דארפן צוריקקומען ווייל ס'פעלט איין דאקומענט
אויב גייסטע נוצן אימעיל אסאך ,קענזיך לוינען צו קויפן א דאמעין (אזוי הייסטעס?) ווענצעך מיט וועם דו גייסט דיעלן און ווי וויכטיג ס'איז אויסצוקוקן אוועקגעשטעלט,
כ'מיין ס'איז בערך  10-15טאלער א יאר
מיר וועם דורכצורעדן ,וועמען'ס עצות און קריטיק אנצונעמען איז אביסל א שווערע נושא
אפאר חבירים האבן שוין געשריבן אביסל אבער ס'איז נישט זייער קלאר פאר א בעגינער (איך קענעס אויכנישט ארויסברענגען)
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פערטע פאזע :קאסטומער סערוויס
איך האב געפלאנט צו שמוסן אביסל פון ברענדינג ,וויסענדיג ווי וויכטיג דאס איז פאר א נייע ביזנעס ,אין ווי שטארקט דאס העלפט א נייע ביזנעס בעגינער
זיך צו זען לייוו מיט זיינע שטארקייטן .אבער אין אישי האבן מיר געבעטן צו ציגיין צו די ענין פון "קאסטומער סערוויס" ,אנערקענדיג די וויכטיקייט דערפון ,האב
איך באשלאסן צו שרייבן יעצט פון קאסטומער סערוויס אין שפעטער צירוקקומען צו ברענדינג.
הקדמה :איך בין א אינגערמאן וואס איז שוין דורך די סטרעסס פון עפנען אן אייגענע ביזנעס ,אסאך וואסער איז שוין דורך ברוך השם אז איך קען מיר
צוזאמנעמען און ארויס העלפן אחינו בני ישראל מיט די דאזיגע העלפ פון עפענען א ביזנעס ,אבער איך בין נישט קיין קונסולטענט ,איך וואלט מער געגליכן ווען
מען טוט דעבאטירן מיינע פוינטס ווי איידער מיר שענקן א גרינע אדער צוויי ...לאזט הערן אייער מיינונג!
יעצט אזוי:
"אין מלך בלא עם" גייט זיכער ארויף אויף א ביזנעס מאן ביי זיין לאקאציע/אופיס ,וואס אן קיין ציפרידענע אין לאיולטי קאסטומער האט ער נישט קיין שום
פויטשער ,ער קען האבן די בעסטע פרייז ,אין די שענסטע ספאט לייט ,אבער אן קיין צופרידענע קליינט'ס ביסטו ווערד א רעטעך בלע"ז ,פארוואס?
אונז אלע קענען זיך דאס איבערצייגן ,אונז זענען אגאנצן טאג קליענטן פון די גראסערי ,קלודינג ,קלינער'ס ,טעקסי ,באסעס ,שטופיר ,עסן ,אין וואס נישט,
אונזער ווייבער זענען מער קליענטן ווי אונז וויבאלד זיי לויפן ארום א גאנצן טאג איינקויפן.
וויפל מאל אין טאג אדער אין וואך מאכט זיך ביי אייך אז ווען איר גייט אריין עפעס איינקויפן אדער נאכן זיך באניצן מיט סיי וואספארע סערוויס דורך די עמך
פאלק ,קומט אייך אויף די סטעיטמענט :דאס איז די לעצטע מאל וואס איך בין דא אריין אדער געניצט די קאמפאני ,ממש לצנות געמאכט פון מיר ,אז נישט
לצנות איז דאס מיר געמאכט פילן אזוי סטופיט ,די ארבעטער דארטן ,נישט קיין טראפ געפיל צו א קאסטומער ,אין נאך אזאנעכע ענדליכע סטעיטמענטס ,און
איר וואקט ארויס טראכטענדיג ,אה דאס איז וויבאלד ער האט נישט קיין קאמפעטישן ,וועגן דעם קען ער מיר אזוי סערווען ,א שאד אז איך לייג מיר נישט אריין
אין ,...אין די טאג וואס א קאמפעטישן עפענט זיך לויפט איך געשווינד צו יענעם ,מיט נאך א האלבע יאר אריבער ,אודך די זעלבע געשעהעניש.
אויב איר האט עס נישט אזא סיטואציע מאיזה סיבה שהו ,דאן פרעגט אן אייער חשוב'ע אשת חיל ,אוי וועט זי האבן געשיכטעס צו דערציילן געמישט מיט
א רעצפעט פון; רעגענישט ,בייז בלוט ,אויפברויז ,סטראשערייען ,העץ ,אין עגמת נפש באגלייט מיט קאמישע סעמאטוכעדיגע סעצענעס אויף די אידישע
לאקאלע עקאנעמי.
עס איז ממש א ווייטאג צו זען ווי אינגעלייט עפענען ביזנעסער מיט די טייערסטע מעבל אדער די שענסטע ספאט לייט'ס ,טייערע גרעפיק'ס ,גרעסטע
ווענ'ס ,אין א שטארקע קאפי מאשין אין די זייט ווען די ארבעטער איז אויסגעמיטשעט ,אבער מען לייגט נישט צו קיין איין פראסענט פון צייט צו שענקן
אנטענשן פאר דיינע פויטשער קאסטומער'ס ,וואס זיי גייען דיר מאכן פאר א מיליונער אי"ה.
איך האב אמאל געהערט פון א גרויסע ביזנעס מאן :צענדליגע אינגעלייט ספענדן ריזיגע שווערע געלטער פאר מארקעטינג אדער ברענדינג אין אמאל אויך
פאר די העכסטע פארמאט פון קאמפיוטער'ס/פראגרעמינג אדער א שיינע סיין ביים אריין גיין וואס איך מאך עס נישט אוועק ,אבער זיי פארגעסן צו שענקן
אנטענשן פאר א קליענט וואס וואקט אריין אין וויל עפעס קויפן אין די נארוואס נייע סטאר אדער סערוויס ,צו איז עס אויפן פאון אדער לייוו ,וואס דאס ברענגט
די נייע קאסטומער צו געבן א קרומע בליק אויף די נייע געשעפטל אדער סערוויס" .זיי פארגעסן אז דאס מאכט די קליענט נישט וועלן אריין וואקן נאכאמאל
אדער אריין קאלן נאכאמאל וויסענדיג אז מען טוט דיר א גאנצע טובה ווען מען ענפערט דיר די פאון קאלל".
לעצטענס געהאט מיט א חבר וואס האט געפענט א שיינע סערוויס מיט גוטע פרייזן ,איך האב אים געוואלט שטיצן ,האב איך אריין געקאלט אין אפיס ,וואס
זאל איך אייך זאגן ,ווען דאס איז נישט מיין חבר וואלט איך אוועק געגאנגען פון אים ,אזוי דערשלאגן דאס ווייבל וואס האט אויפגעהויבן דעם טעלעפאן ,ממש
א ווייטאג ,עס האט מיר זייער פארדראסן ,אבער דער אינגערמאן איז פשוט נישט געווען וויסן.
איך זאג נישט ,ווען איך בין אריין אין ביזנעס האב איך אויך נישט אזוי געפעמפערט מיינע קאסטומערס ,אין ס' האט געקאסט א פרייז ,אבער יעצט איז דאס
 Spokesmanשרייבט:
איין זאך וויל איך שטארק מחולק זיין ,הרב בארואיגט און הרב חושב קוקן מיר אויס צי זיין מענטשען וואז טראסטן נישט קיינעם אויף די וועלט ,און כאילו זיי זענען די
ערשטע מענטשען אונעם כדור הארץ וואס עפענען א ביזנעס ,און קיינער קען זיי נישט העלפן מיט זייערע איידיעס.
איך האב דוקא יא מצליח געווען דורך סאשעלייזען מיינע איידיעס און איבער שמועסן נעבן די מקוה מיט אנדערע חברה וואס זענען פרא אקטיוו און ביזנעס.
איך זעה און די וואס האלטן די טויטליכע סודות א נארישע קינדערישקייט פון מורא האבן אז איינער וועט דיר אוועקבאפן דיין קארעלע.
--הענדימען שרייבט:

 Spokesmanהאט געשריבן:
איין זאך וויל איך שטארק מחולק זיין
ווענצעך וואס די ביזנעס איידיע איז
געוויסע איידיעס אינוואווען נישט קיין ספעציעלע טאלאנט און זענען פשוט א כאפ און איינער מיט אביסל ביזנעס עקספיריענס אין זייער גרינג פארלויפן דעם וועג
אויך זענען דא אזעלכע וואס מזון אייביג "עפעס" זאגן .געווענטליך אנדערש ווי וואס דו ווילסט הערן ווייל אדערווייז איזער סך הכל א פאפעט סאו ווען ער פארקלאפן
דעם אפעטיט פאר קיין שום נארמאלע סיבה מהר כדי צו שפירן ווי א יש.
ס"ה דארף מען אכטונג געבן צו וועמען מ'רעדט און פון וועמען ס'נעמט עדווייס.
יעצט אז מ'ווייסט שוין צו וועמען נישט צו רעדן דארף מען וויסן צו וועם יא צו רעדן.
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מיין ערשטע פריארעטי ב"ה.
דאס איז א חוץ א מעשה ווען מען שטעל זיך ארויס אין גאס מיט א פראדוקט אין מען ספענד שווערע געלטער פאר מארקעטינג ,פאר עדווערטייזמענט ,אין
די רעזאולט'ס גייט צו אייער קאמפעטישן! אויב איר זענט נישט דא אופן קאלל אדער דא צו סערווירן יענעם גוט מיינט דאס אז איר האט געמאכט א ניעד פון
אייער סערוויס/פראדעקט ,אבער איינקויפן גייט ער צו א צווייטן וואס שטעלט אפשר צו בעסערע סערוויס ,אדער הייבט אויף די טעלפאון .בדידי הוה ,פארגע
וואך האב איך געזען עדווערטייזט א הערליכען עד ,ממש געמאכט אין מיר א ניעד פאר יענע פראדוקט ,איך האב אריין געקאלט באשטעלן אבער קיינער האט
נישט אויפגעהויבן ,כ'האב געקאלט  5מאל  10:47amפעסט אינמיטן ביזנעס צייט ,וואס מיינט איר איך בין גראד געגאנגען צו זיין קאמפוטישען קויפן די אייטעם,
ממש געווארפן געלד אין גארבעדזש מיט די עד ,יענער איז אויך א ביזנעס בעגינער( ,איך האף אז ער ליינט אייוועלט.)...
אלזא ווען איר טראכט פון אריין גיין אין א נייע ביזנעס ,און איר פרעגט זיך וואס מיין ריספאנסעבילטי זאל זיין ,איז די תירוץ "צו האבן צופרידענע קאסטומערס,
ווייל דאס גייט אייך מאכן מצליח זיין אי"ה ,קיינער קוק נישט אויף פרייז ,קוואליטי ,לאקאציע ,איין זאך ערווארט מען פון דיר :די שטערקסטע אין קאסטומער
סערוויס!" .איר זאלט אלץ געדענקן אז אסאך מאל זענט איר די קאסטומער און איר באקומט שלעכטע סערוויס.
עס איז ממש א ווייטוג צו זען ווי אינגעלייט האבן גוטע לאקאציע'ס ,פיינע אייטעמ'ס ,געשמאקע סטאר'ס ,פיינע פרייזן ,אבער איין זייך פעלט וואס אן דעם
איז מען ווערד א רעטעך וואס דאס איז קאסטומער סערוויס,
וויפל קאסטומער'ס וואלטן זיך געהאלטן צו זייער ערשטע סערוויס פראוויידער אויב מען פעמפערט זיי גוט? ווי מער וואלט א נייע קליענט אריין געקומען צו
אייך אדער זי מיט אירע פרענדס ,ווען זיי ווייסן אז דא איז א פלאץ וואס איז א פארגעניגן אריינצוקומען ,קיינער קוקט נישט מיט קרומע אויגן ווען אונז קומען
אריין ,מען שטופט נישט קיין סעיל ,מען הייסט אפ די טעלעפאן אייביג ,אנדערע ווערטער "א פאזעטיווע אנטענשען פאר אונז"
"עס איז א שאלה פון צייט ווען די אידישע עקנאמיע קען אונטער גיין ח"ו" האט זיך אויסגעדריקט א גרויסע אידישע עקונומיסט צו מיר ,גוטע ליינ'ס ,גוטע
אייטעמ'ס ,אין גאר שוואכע סערוויס.
איר קענט מיר מסביר זיין פארוואס ביי די גרויסע מאלל'ס איז נישט דא קיין איין טעלעפון ביים קעשיר?
די תירוץ איז איין זייך "דאס איז פאר אייער טובה" ,דאס האט מיר גענטפערט די סופערוויזער פון קארטער'ס קונדער סטאר ,ליינט פארוואס.
מען זאגט א ווערטל אז ביי די יודען אויב ווילסטו ווערן געסערוועט פאר די גאצע ליין וואס שטייט אין ווארט ,דאן קאלל אריין אין די קעשיר ,אין ער גייט
דיר סערווען ,איי עס איז דא נאך  7מענטשן וואס ווארטן אין די ליין ,מיט פרודוקטן אין די הענט ,פארוואס ווערט יענער געסערווט פאר מיר? אה וועגן ער האט
אריין געקאלט ,די קאסטומער באקומט אזא שלעכטע אימעדזש אופן סטאר ממש ער גייט מער נישט אריין קומען נאר אויב עס איז זייער וויכטיג אין פאר די
מינימום וואס ער דארף אין אויך דעמאלצט וועט עס ווערן באגלייט מיט אן א שיעור תענות ,פארוואס? וועגן זיין שלעכטע עקספיריענ'ס .נאך מער ,דער אויף
די אנדערע זייט באקומט אויך נישט זיין סערוויס וואס עס קומט עם וויבאלד די קעשיר איז ביזי מיט נאך  7קאסטומערס אויף די אנדערע ליין  ,עס קומט אויס
אז יעדער רעדט זיך אפ סיי די מענטשן וואס ווארטן אין די ליין צו רעכענען אין סיי די מענטש אויף די אנדערע זייט ליין .אין די גרויסע מאללס איז טאקע נישט
דא קיין אפשען צו אריין קאלן די קעשיר אזוי אז ער זאל נישט ווערן פארנומען אינמיטן דיר סערווען ,און צו זיך קענען אופגעבן מיט דיר בכבוד גדול ,וועגן דעם
גייסטו כסדר צירוק ,אין די ספענ'ס אזויפיל געלד!
רבותי געדענקטס אז א קאסטומער טוט מיר א טובה ווען ער וואקט אריין דא ,נישט איך טו אים א טובה אז איך פארקויף אים א פראדוקט! “אין מלך בלא עם”
יעצט אזוי :פארוואס געבט דער איד טאקע נישט קיין גוטע קאסטומער סערוויס? דאס אין נאך וועט מען לאזן אויף א שפעטערע ארטיקל אי"ה.

פארטראכטער שרייבט:

דברים אלו האט געשריבן:
די פרייז איז מיר סאך וויכטיגער ווי סערוויס א שטייגער ווי וואל מארט אדער בינגאו וואס די קריגסט  0סערוויס אבער יעדער לויפט צו זיי ווייל סאיז ביליג
אמת ,א מענטש איז אמאל גרייט צו באצאלען ביליגער אפילו ער באקומט נישט קיין סערוויס ,און מען פעמפערט אים נישט אבער פארדעם מיז ער זיין גענוג ביליג אז
יענער זאל מסכים זיין אויפצוגעבן אויפן סערוויס לכבוד די פרייז.
עס איז אבער דא נאך א בחינה פון געבן "נישט סערוויס" ...אסאך מאל גייט מען אריין צו א סטאר און יענער גיבט דיר ממש עטיטוט ,כאילו שוין ווייטער קומסטו דא
מיר באדערן...
איך רעד נישט ווען א געשעפט איז זייער ביזי אינמיטן א סיעזען און מען פארדרייט אים א קאפ מיט שטותים ,צומאל קען מען סתם אריינגיין צו איינעם און באקומען
עטיטוט ,ספעציעל אויב דו ווילסט למשל צוריקגעבן עפעס ,און די סטאר פאליסי לאזט אפילו נאך עס צוריקגעבן ,אבער דו כאפסט א פנים זועפות...
--מטעמים שרייבט:
איך רילעיט זייער א סך צו די עקספיריענס וואס דו האסט דיר געלערענט אין ביזנעס און איך שטעל זיך פאר אז דער עולם האט הנאה.
עס איז דא אין יעדע הינזיכט פון א ביזנעס צוויי שטאפלען  .1די זשאב זאל ווערן געטוהן  .2די זשאב ווערט געטוהן עקסעפשענעל גוט.
אין די סערוויס ליין פארשטייט זיך עס סך בעסער און אין די פראדוקט ליין איז עס א דעסיזשען וואס מען דארף מאכען יעדן טאג און א סך מאל הינדערט מאל א טאג,
למשל מען האט יעצט גערעדט פון קאסטומער סערוויס ,איך רעד נישט פון א אפשען פון געבן שלעכטע סערוויס  -פון דעם רעד איך נישט  -דאס זענען מענטעל
קעיסעס וואס די ארגענעזאציעס האבען נישט געוואלט אננעמען.
פון קאסטומער סערוויס אליינס קענסט אויסוועלן צוויי אפשענס גוט אדער גאר גוט א סך מאל קומט עס אראפ צו א דעסיזשען ,וויפיעל געלט ביזטו גרייט צו ספענדען
צו סערוויסען יעדע קאסטומער?
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צו געזונט שרייבט:
העמיר דא רעדן פון א בדידי הוה עובדא .מיין ביזנעס איז א  100פראצענט סערוויס בעיסד ביזנעס ,אןו עס זיינען דא עטליכע אין די מארקעט .איינמאל איז אונטערקומען
אז מיין קאנקורענטס א קליענט האט געהאט א פראבלעם ,און מיין קאנקורענט האט געשיקט מיך אנפרעגן כדת מה לעשות .די טעלעפאן קלינגט און איך ענטפער ,ער
לייגט מיר אראפ דעם פראבלעם און מ'האמיר עס ערקונדיגט אויפן בעסטן שטייגער.
דער מענטש האט מיך געפרעגט וויפיל איך נעם פאר די יערליכע סערוויס .האביך אים געזאגט אז ער איז נישט מיין קליענט און ער זאל בלייבן ביים אלטן ,ווייל איך נעם
נישט אוועק יענעם'ס געשעפטן ,טראץ וואס כ'האב אים ארויסגעהאלפן .אבער ווען איינער וואס האט אים געפרעגט ווער עס סערוויסט אים ,האט ער אים געזאגט אז
ער ווערט געסערוויסט ביי ....אבער ער שלאגט אים פאר צו גיין צו מיר.
וואס מיר מיינען ארויסברענגען דערמיט .אז סערוויס איז צומאל א שטערקערע ארטיקל ווי פרייז אדער פראדוקט
--לייפציק שרייבט:
פרייז איז א עקסטערע זאך ,מענטשן גייען מיט'ן ביליגסטן ,נאר ווען ס'יז נישטא קיין סיבה צו גיין מיטן טייערן.
קיינער קויפט נישט ענדערש א ביליגע קאר ,אויב די טייערע איז בעסער ,א ביליגערע וואש מאשין ,ווען די טייערע איז בעסער ,אא"וו .א ביליגערע שטריימל ,בלויז ווייל
ס'איז ביליגער ,און אויך קויפט מען נישט א פליפ פאן קעגן א אייפאן ווייל ס'איז ביליגער.
ווען סטארבאקס וויל רעכענען  5מאל די פרייז ,טוען זיי עפעס ס'זאל זיין געשמאק פאר א מענטש אריין צוקומען ,און אינטערסאנט ,זיי פארקויפן מער ווי די געז
סטעשנס ואוס פארקויפן פאר ביליג ,אזוי כ'האב געמיינט יעדער דארף ביליג?
ווען איינער צאלט  1800פאר א קאטש ,און דער סטאר געט אים סערוויס  5יאר ,וועט ער נישט גיין צו א צווייטן פאר  50דאלער ביליגער ,וואס מאכט אים פילן ווי א
שמאטע ,די זעלבע איז מיט זילבער ,און מיט דשאלערי ,און מיט וואס נישט.
רוב מענטשן גייען נישט אוועק פון א אקאונטענט ,מאווינג טראק סערוויס ,אינשוראנס אגענט ,ווייל ער האט געהערט א עד אז מ'קען האבן ביליגער.
דו רעדסט ספעסיפיש פון א פראדוקט בעיסט ביזנעס ווי א גראסערי ,וואס מ'שלאגט זיך אויף די פרייז ,און מ'דארף טאקע זיין קאמפעטיטיוו ,און דארט איז אויך
פלעצער ווי מ'מאכט אפ דאס געלט ,ווי די טעיק אוט אייטעם'ס ,בעסקעטס און טייערע סיזען אייטע'םס און אנדערע ספעשעלטי'ס וואס דארט מעסט מען נישט מיט
די קאמפעטישן ,מיט דעם אלעם ,די אלע וואס געבן משוגענע קוסטומער סערוויס ,אפילו זיי זענען אביסל טייערער ,האבן פון וואס שבת צו מאכן ,און מענטשן בלייבן
קאסטומער'ס פאר לאנגע יארן.
אבער איין פון די זאכן פון קאסטומער סערוויסעס איז טאקע צו זיין קאמפעטיטוו ,אויף די דעילי אייטע'םס וואס יעדער פארקויפט ,אז דיין קלייענט זאל וויסן אז ער
צאלט נישט איבער סוף כל סוף ,נאך אלע סעלס און זאכן וואס דו ביזט ביליגער ,אבער די כלל טוישט זיך נישט.
--בארואיגט-אייך שרייבט:
איינער פרעגט ,ווען מען מוז צוקומען צו מיין פראדוקט אין איך בין די איינציגסטע אין געגענט ,צו דארף איך אויך ארויס גיין פון וועג פאר א קאסטומער?
ער האט מיר געבעטן צו ענטפערן אין פובליק:
צוויי תירוצים ,זייער פשוט:
 .1די רגע וואס זיי האבן א ברירה צו גיין צו א צווייטן וואס שטעלט צו איין סערוויס מער ווי דיר ,דאן ביסטו אויף צרות ,זיי פילן ווי זיי קומען דיר נישט גארנישט.
 .2זיי גייען סאך ענדערשטער ספענדן געלד ביי דיר ווי ביי א צווייטן ,זיי גייען דיר בעקן מיט דיין געשעפט/סערוויס עד יום מותו ,וויסענדיג אז דו ביסט ארויס פון דיין
וועג ספעציעל פאר זיי ,דארפט דיר נישט לאזן טרעטן אבער מאך שאר עס איינצוקעשן ביזן לעצטן טראפ.
(קוק די געשעפטן אין בארא פארק נאך וואס בינגא האט זיך געפענט ,זיי האבן צירוק באקומען אלע קאסטומערס ,א חוץ ווער עס האט געגעבן עטיטוד)
--זבולון ווייס שרייבט:
איך מיין אז דאס איז טאקע א שטארקע פוינט ,א גרויס חלק פון דאס געלויפעכטס צו וואלמארט ,און אנדערע גוי'אישע סטארס ,איז דער מקור דערפון די נישט גוטע
סערוויס וואס איז פארהאן אין די היימישע מארקעט.
און קויפן אנליין האט אויך אסאך מיט דעם ,מיר זענען שוין צוגעוואוינט יארן לאנג צו באקומען שלעכטע סערוויס ,אונז כאפ מיר בכלל נישט וואס עס מיינט גוטע
סערוויס ,טראכט זיך אליינס אדורך ,ביים שטיין אין א ספרים סטאר ,הארדוועיר סטאר ,א קליידער געשעפט ,א גראסערי און סיי וועלכע געשעפט ,מען שטייט אין
די ליין ,און עס איז א דבר פשוט אז אויב דער טעלעפאן קלינגט ,קען א קעשיר אויפהייבן א טעלעפאן ,עס איז אזוי נארמאל ביי אונז ,אז מען טראכט אפי' נישט זיך צו
רעגן ...און וויפיל מאל קען מען שפירן אז מען האט ממש געטוהן א עוולה מיטן אריינשפאצירן אין א סטאר ,און מען שטערט דעם בעה"ב פון זיין מנוחה.
א באזונדערע פרשה איז ווען עס קומט צו טעלעפאן קאלס ,רובא דרובא היימישע ביזנעסער ענטפערן נישט געהעריג קיין קאלס ,פשוט און פראסט ,אסאך מאל
הייבט מען נישט אויף ,אסאך מאל קאלט מען נישט צוריק ,און אסאך מאל ווען מען הייבט יא אויף שפירט מען אז יענער איז נישט מיר מיר ,ער איז ביזי מיט עפעס
אנדערש.
עס איז קלאר ,אז א סטאר וואס גיבט גוטע סערוויס גייט מען צוריק נאכאמאל ,א סטאר וואס מען האט געהאט א געשמאקע עקספיריענס ביים אריינקאלן ,קאלט
מען נאכאמאל ,גוטע סערוויס בינדט צו א מענטש צו א קאמפאני ,און מען זוכט נישט עפעס בעסער.
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