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האבן געהערט ,מיר וועלן אי״ה אייננעמען!
מיר זענען געקומען ,מיר ָ
דער "ווינינג עדזש  "18קאָנפערענץ איז אויפגענומען
געוואָרן מיט כוואַליעס פון פּאָזיטיווע רעאקציעס .מאָנטאָג
פ' חקת ,יוני  18האָבן געשטראָמט באַאַמטע ,ביזנעסלייט
און וויכטיגע ביזנעס פיגורן צום מאנטקלער סטעיט
אוניווערזיטעט אין ניו דזשוירזי ,צו פארברענגען דעם טאָג
אויסלערנענדיג זיך סטראטעגיעס און טאקטיקן וואָס זאָלן
ביישטייערן צו ביזנעס וואוקס.
דער אנערקענטער ביזנעס עקספּערט און שטאַרק-
געזוכטער הויפּט רעדנער דזשעפרי העיזלער האָט
אָנגעהויבן דעם טאָג מיט אַן עלעקטריזירענדע רעדע איבער
ווי אַזוי מ'זאָל זיין אומערמידליך ,מ'זאָל נישט באהאַלטן
זאַכן און וויכטיגע מיטלען צו באזיגן די מורא וואָס שטייט
אין וועג פון הצלחה .מיט שפּאנענדע אנעקטאדן און טיפע
אריינבליקן פון זיינע יאָרן ערפארונג וואָס ער האָט זיך
אָנגעזאמלט אלס אַ הויפּט באאמטער פון די בארימטע קאדע
פירמע ,האָט העיזלער אדרעסירט דעם נויט פאר ביזנעס
אייגנטימער קלאָרצושטעלן זייער פונדאמענטאלע סיבה
פאר עקזיסטענץ ,און רעכענענדיג זיך מיט די קאסטומער'ס
ענדערונגען כדי צו קענען טרייבן נויטיגע ענדערונגען אין
זייער ביזנעס.
"קאדעק'ס טעות איז ,אז זיי זענען נישט געווען אין די
ביזנעס פון פילם .זיי זענען געווען אין דאו דזשאונס ביזנעס
פון זכרונות" ,האָט ער מיטגעטיילט.
)אויפקלערונג :די קאדעם פילם רעקלאמעס האָט
אַרויסגעהויבן אז בילדער פאראייביגן זכרונות .העיזלער
זאָגט איצט אז קאָדעק האָט געלעבט מיט זכרונות פון
זייערע אַמאָליגע גוטע צייטן ,ווען פילם האָט דאמינירט,
און די פירמע איז נישט גענוג צייטליך אַריבערגעגאַנגען צו

דער נייער טעכנאָלאָגיע פון כאַפּּ ן בילדער אָן פילם(.
דער נאכפאלגענדער טייל פון טאָג האָט געברענגט
אַ סעריע פון געוואַל ֹדיגע סעסיעס וואו מ'האָט זיך
אָנגעקערט מיט די וואָס האָבן אנגעפירט די גרופּעס,
וואו מ'האָט אַדרעסירט אַלעס וואָס איז אינטערעסע פאר
ביזנעס ,פון פינאַנציעלע ,געזונטהייט און לעגאַלע זאָכן,
ביז פירערשאַפט און מאַרקעטינג אויפטוען .צווישן די
וואָס האָבן אויפגעטרעטן זענען געווען די פאלגענדע
פּראמינענטע ביזנעסלייט:
Saul and Simeon Friedman of Saul N. Friedman
and Co.; Michael Macintyre of HSBC; Bradley
Nash & Solomon Klein of Schlam Stone & Dolan
LLP; Dr. Firzouz Daneshgari, founder of BowTie
Medical; Eli Rowe, CEO of World Medical
Bank; Moishe Katz; founder of United Refuah
HealthShare; Michael Langer, founder and CEO
of Gulliver’s Gate; Allen Fagin, Executive Vice
President of the Orthodox Union; and Yitzchok
Saftlas, founder and CEO of Bottom Line
סוף טאָג ,מוז דער פירער זיין דער וואס וועט
פאסט אַ באשלוס אין יעדן מצב" ,האָט עלען פעיגין
מיטגעטיילט ,דערמאנענדיג אונז פון דעם באוואוסטן
ווארט פון פּרעזידענט הערי עף .טרומאן ,דערמאנענדיג אז
"!"the buck stops here
)אויפקלערונג :פּרעזידענט טרומאן האָט געהאַט די
לאָזונג אויף זיין שרייב טיש ,ווי אַ דערמאנונג אז מ'קען
נישט ווייטער שיקן דעם פּראבלעם צו עמיצן אנדערש ,ווייל
דא ענדיגט זיך עס ,ביי אים איז די לעצטע סטאַנציע ,ווייל

ער מוז פאַסן דעם ענדגילטיגן באשלוס(.
אן ערפינדער אינעם פעלד פון העלט קעיר פארוואלטונג,
אילאי ראו ,האָט מיטגעטיילט אז פירער מוזן קענען זייערע
שוואכקייטן ,צוריקטרעטן און ארונעמען זיך מיט גרופּעס
פון טאלאנט .ער האָט דערמאַנט די באטייליגטע אז אפילו
לעגענדארע ערפינדער אַזוי ווי ביל געיטס ,סטיוו דזשאבס,
און מארק צוקערבערג האָבן קיינמאל נישט געפארטיגט
קאלעדזש און זענען טראץ דעם אלעם עקסטרעמע
דערפאלגרייכע ביזנעסלייט.
דער טאָג האָט זיך געענדיגט מיט אַ "ברעס טעקס"
)תכלית!( גרופּע וואס האָט געהאַלטן יעדן געשפּאנט,
נאכגעפאלגט פון אַ שלוס און ביזנעס ראטגעבער סטיווען
שפּירא פון " ."Innovation Instigatorאין זיין אייגנארטיגן
פארכאַפּּ ענדן שטייגער ,האָט שפּירא פּראדוצירט די
באטייליגטע אַרויס פון זייערע באקוועמליכקייט געפילן
אריינצוגיין אין נייע וועגן פון טראכטן איבער ענדערונג.
די איבערוועגענדע פּאזיטיווע רעאקציעס און די
אויפגעלעבטע אטמאספערע נאָך די קאנפערענץ איז
די בעסטע עדות צו די געוואַל ֹדיגע הצלחה פון דעם
 .Winning Edge 2018איינער פון די באטייליגטע ,יואל
ווייטהאוז ,פּרעזידענט פון עמפּייער בענעפיט סאלושענס,
האָט מיטגעטיילט :די פארשידנארטיגע פּערזענליכקייטן,
געדאנקען און מיינונגען זענען געווען אַזוי אייגנארטיג .איך
קען קוים ווארטן אנצוקומען צו מיין טיש מארגן צופרי ,און
אנהויב איינפעדעמען זייער ראט!
!Winning Edge 2019, here we come

ערפארונג און עצות
ַ
האבן איבערגעגעבן זייערע
פינאנציעלער וועלט ,וואו זיי ָ
עקספערטן אין די ַ
ּ
האבן אויפגעטרעטן גרויסע ביזנעסלייט און
עטליכע פון די ביזנעס ּפ ַאנעלן וואו עס ָ

קאנפערענץ
זאלן ביים ָ
עלען פעיגין ביי זיין רעדע אין איינע פון די ַ

קאנפערענץ
סאפטלעס פון ַ Bottom Line Marketing Groupאדרעסירט דעם ָ
ר' יצחק ָ

