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מארקעטינג
נייע בוך פון ביזנעס און ַ
הויּפט ּפאָליציי ּפילאָט ענדיגט
עקספערט ר' יצחק סאפטלאס וועט
ּ
סוקסעספולע קאַריערע
העלפן ביזנעסלייט שטייגן אין ביזנעס און
קאנצעטרירן "אויף די אונטערשטע שורה"
ר' יצחק סאפטלאס פון "באטאם ליין מארקעטינג" איז א וועלט-בארימטער
מומחה אין ביזנעס ,האט שוין אויפגעבויעט מערערע ביזנעסער און זיין
נייע בוך איז א אומשאצבארע מתנה פאר די עולם המסחר.

ניו יָארק - .די נייע בוך "אלזא ,וואס
איז די אונטערשטע שורה (באטטאם
ליין)? 76 ,אויספרובירטע מארקעטינג
עצות און טעכניקן צו בויען א ביזנעס
און א שם טוב" איז די נייסטע מתנה
וואס דער באקאנטער ביזנעס ריז ר' יצחק
סאפטלאס שענקט צו די ביזנעס וועלט,
די בוך איז א שליסל צו פונדַאמענטַאלע
ביזנעס יסודות און טריקס צו מצליח זיין.
גענומען פון א לעבנס ערפארונג פון פינף
און צוואנציג יארן אלס דער פירער פון
די פאפולערע סוקסעספולע "באטאם
ליין מארקעטינג" און אלס פערזענליכער
באליבטער איש מוצלח.
די נאמען פון די פירמע "באטטאם
ליין" פיגורירט אויך אויף די בוך ,צו
אנדייטן אז ביזנעסער ווערן אסאך מאל
אוועקגעטראגן און געשטערט פון
טראכטן אנדערע זאכן ווי למשל איבער

קאנקורענץ ,און מען פארגעסט פון די
"אונטערשטע שורה" וואס איז די תכלית
פון די ביזנעס אדער ברענד.
די בוך דעקט די הויפט וויכטיגע
יסודות וואס איז וויכטיג צו וויסן אין
ביזנעס .פון פשוט אוועקשטעלן א
ברענד ,האלטן גוטע קאמיוניקאציע מיט
שליסל קליענטן ,סטראטעגיש וואקסן
די ביזנעס און אזוי אלע אנדערע זאכן
אין ביזנעס .די בוך איז נישט בלויז
מאטיוואציע און חיזוק ,נאר פיל מער
פראקטישע עצות און עקסערסייזעס
אויף יעדע נושא וויאזוי צו מאכן די
עצות א חלק פון די למעשה'דיגע ביזנעס.
ביזנעס פראפעסיאנאלן וועלן טרעפן
דעם בוך אלס אן אמתער אוצר וואס וועט
זיי באגלייטן צו סוקסעס.
ר' יצחק סאפטלעס האט אין זיינע
פינף און צוואנציג יארן אין די ליין
געארבעט מיט יעדע סארט ביזנעס,
מוסד ,ארגענאזאציע ,פאליטישע כח און

אינטערעסע אז ער קען די מארקעטינג
ליין ווי גאר ווייניג קענען איר ,און
דא שענקט ער די טויזנטער שעות פון
עקספיריענס אויף א גאלדענע טאץ לכל
דיכפין .אין א גאר געשמאקע און לייכטע
ענגליש ,אין  76קורצע פרקים ,געאייגענט
צו האלטן די אינטערעסע און נישט ווערן
לאנגווייליג ,געשריבן פשוט און צום זאך
אן קיין הויכ-שטאפלערישע שפראך ,אזוי
אז יעדער וואס איז אמת'דיג אינטערסירט
אין וואקסן זיין ביזנעס וועט עס ליינען
מיט געשמאק און אינטערעסע.
די בוך איז געאייגענט פאר מערערע
סעילסלייט,
ביזנעסלייט,
סארט
ביזנעס
מענטשן,
מארקעטינג
פירער,אונטערנעמער און יעדער וואס
זוכט צו בויען א ביזנעס אדער א ברענד.
די בוך וועט אריינגיין אין די ביכער
שאנק פון יעדע ביזנעס ,א האנד-בוך וואס
ווערט ווערן געליינט און איבערגעחזרט
אין צייטן פון ספקות .און וועט בעזרת
השם העלפן צו סוקסעס.
מער
פאר
אינפארמאציע אדער
צו אפשמועסן אן
אינטערויוו מיט ר' יצחק
סאפטלאס ביטע רופט ר'
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מחבר:
איבערן
ר' יצחק סאפטלאס,
גרינדער און פירער
פון "באטאם ליין
האט
מארקעטינג"
געהאלפן
שוין
הונדערטער ביזנעסעס,
פאליטישע קאמפיינס,
און
ארגענאזאציעס
מוסודת צו בויען זייער
ברענד אנגעהויבן פון
יאר תשנ"ב .ר' יצחק
האט שטודירט ביזנעס
אין די יונגע יארן און
זיך אויסגעצייכנט אין
טעכנאלאגיע ,ביזנעס
און
פירערשאפט
מארקעטינג .ר' יצחק
ערשיינט אויף די ראדיא
מיט א ביזנעס שמועס
אונטערן נאמען "טראכט
איבער אייער ביזנעס"
און זיינע ביזנעס עצות
ערשיינען אפט אין
בלעטער אין ניו יארק.
איבערן בוך :בוך
"אלזא ,וואס איז די
שורה?
אונטערשטע
אויספרובירטע
76
מארקעטינג עצות און
טעכניקן צו בויען א
ביזנעס און א שם טוב"
ביי יצחק סאפטלעס.
פובלישד ביי מארגען
דזשעימס פובלישינג,
אום דעצעמבער .זי
פארמאגט  266בלעטער
און פארקויפט זיך פאר
 20דאלאר.

ניו יָארק – .אפילו אין זיין לעצטן
טָאג אין ַאמט הָאט ּפָאליציי דעטעקטיוו
דעניס דעריענזָא פון די ַאוויַאציע
איינהייט בַאקומען ַאן אויפגַאבע,
אויפצונעמען צוויי געסט און זיי פירן
מיט זיין העליקָאּפטער צום פלויד בענעט
פעלד אין ברוקלין.
די געסט זענען געווען ּפָאליציי
קָאמישָאנער וויליַאם ברעטָאן און דער
שעף פון די ַאגענטור דזשעימס ָאניעל,
וועלכע זענען געקומען קיין ברוקלין
צו בַאעהרן דעריענזָא ,דער הויּפט
ּפילָאט פון די ַאוויַאציע איינהייט ביי די
ענדע פון זיין לַאנגע און סוקסעספולע
קַאריערע.
דעריענזָאַ ,א געוועזענער מַארין,
הָאט זיך ָאנגעשלָאסן אין די ּפָאליציי
ַאגענטור אין  '93און ַאריבער צו די
ַאוויַאציע איינהייט אין  ,'01בלויז איין

טָאג בעפָאר די  9/11טערָאר ַאטַאקעס,
און יענעם טָאג הָאט ער קָאָארדינירט די
הילף און מיליטערישע ּפלַאנירונגען פאר
די איינהייט.
ער איז געווָארן דער הויּפט ּפָאליציי
דעּפַארטמענט ּפילָאט אין  '04און
געווָארן ַא דעטעקטיוו צוויי יָאר דערויף.
דורכאויס די יָארן הָאט ער ַאנטיילגענומען
אין עטליכע בַאקַאנטע מיסיעס .ער איז
געווען דער ערשטער אויף די סצענע
ווען די "יו-עס עירוועיס" פלייט 1549
הָאט געמַאכט אן עמוירדזשענסי לַאנדונג
אויפ'ן הָאדסָאן ריווער טייך אין יַאנוַאר
 ;'09ער הָאט ָאנגעפירט די רעטונגס
ַאקציע פון צוויי געשטרַאנדעטע שיפלער
אינעם רעריטען בעי טייך אין  ;'11און
הָאט ָאנגעפירט מיט די עוועקואציעס
דורכאויס די "איירין" און "סענדי"
הָאריקעינס .ער הָאט אויך געשּפילט ַא
רָאלע אין טרענירן נייע ּפָאליציי ּפילָאט

טאַטע און זון
ּפאָליציאַנטן כאַּפן
בענעזאַם פאַרברעכער
ברוקלין – .דעּפיוטי ּפָאליציי
אינסּפעקטָאר דזשַאן לואיס הָאט נישט
געהַאט קיין בעסערן טָאג אין זיין
קַאריערע ווי פַארגַאנגענעם שב"ק ווען
ער הָאט געַארבייט אינאיינעם מיט זיין
זוןַ ,א גָאר יונגער ָאפיציר און הָאבן
בַאוויזן צו כַאּפן צוויי פַארברעכער.
לואיס ,וועלכער וועט רעטייערן
קומענדיגע ווָאך ,הָאט בַאקומען זיין
געווינטשענעם פַארלַאנג צו קענען
ַארומפָארן ּפַאטרָאלירן די גַאסן מיט זיין
זון דזשַאן דער יונגערער ,אן ָאפיציר פאר
בלויז צוויי יָאר.
זיי הָאבן געַארבייט דעם שיכט פון
פרייטָאג-צו-נַאכטס ַ 12אזייגער ביז
שב"ק אינדערפרי ,ווען ַארומפָארנדיג די
גַאסן פון קַאנַארסי הָאבן זיי בַאמערקט
ווי צוויי פַארברעכער הָאבן בַארויבט
ַא מַאן .ווען יענער הָאט געזוכט זיי

צו בַאקעמפן הָאט אים איינער פון די
פַארברעכער געשָאסן איידער זיי זענען
ַאנטלָאפן.
די צוויי ָאפיצירן אינאיינעם מיט
ַא דריטן קָאלעגע זענען ָאנגעקומען צו
די סצענע ווען דער ַאמבולַאנס הָאט
ַאוועקגעפירט דעם פַארוואונדעטן.
זיי הָאבן זיך דַאן דערוויסט ַאז די
רויבער זענען פון די געגנט ,און הָאבן
זיך ַארויסגעלָאזט אויף די גַאסן אויף
ַא זוךַ-אקציע און ביז ַא קורצע וויילע
הָאבן זיי בַאוויזן צו ַארעסטירן די
צוויי פַארברעכער ביי וועמען זיי הָאבן
געפונען ָאנגעלָאדענטע רעווָאלווער.
דער עלטערער לואיס הָאט אין לויף
פון זיין  28יעריגע קַאריערע ווָאס ער הָאט
ָאנגעהויבן אין  ,'88אויך קָאמַאנדירט
די '76טע ּפריסינקט ,שולע זיכערהייט
איינהייט און די '71טע ּפריסינקט אין
קרָאון הייטס.

