נייע בוך פון ביזנעס און מארקעטינג עקספערט ר' יצחק
סאפטלאס ,וועט העלפן ביזנעסלייט שטייגן אין ביזנעס און
קאנצעטרירן "אויף די אונטערשטעט 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.
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 פונדעמענטאלע 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 פירמ ע "באטטאם ליין" פיגורירט אויך אויף די בוך ,צו אנדייטן אז ביזנעסער ווערן אסאך מאל אוועקגע�ט
ראגן 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 ,ארגענאז�א
ציע ,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 אתמת'דיג אינטערסירט אין וואקסן זיין ביזנעס וועט עס ליינען מיט געשמאק און אינטער�ע
סע.
די בוך איז געאייגענט פאר מערערע סארט ביזנעסלייט ,סעילסלייט ,מארקעטינג מענטשן ,ביזנעס 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.
פאר מער אינפארמאציע אדער צו אפשמועסן אן אינטערויוו מיט ר' יצחק סאפטלאס ביטע רופט
ר' פסח טרופער .718-412-3540
איבערן מחבר:
ר' יצחק סאפטלאס ,גרינדער און פירער פון "באטאם ליין מארקעטינג" האט שוין געהאלפן הונדערטער ביזנעסעס,
פאליטישע קאמפיינס ,ארגענאזאציעס און 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 פירערשאפט און 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 אונטערשטע שורה?  76אויספרובירטע מארקעטינג עצות און טעכניקן צו בויען א ביזנעס און א שם
טוב" ביי יצחק סאפטלעס .פובלישט ביי מארגען דזשעימס פובלישינג ,אום דעצעמבער זי פארמאגט  266בלעטער און
פארקויפט זיך פאר  20דאלאר.

