
 את שתחבר אחרי
 ושרם־ ני1סויו,ס
של לגודל תגיע

 שצריך ברור היה בישראל, יפניים אלקטרוניקה מוצרי לשווק ״כלל״ בחברת שהוחלט ברגע
 הגיעו - ביפן הגדולות האלקטרוניקה חברות סקירת לאחר ביותר. הטוב על רק ״ללכת״
החלטה: לכלל סחר״ ב״כלל

טושיבה־
יפץ של הטכנולוגית המעצמה

 יותר עובדים. 99,000 מעסיק טושיבה קונצרן
 המכירות מחזור ביחד* ושרפ סוני סניו, מאשר

 מילארד 9.5הסתכםב- 1981 לשנת טושיבה של
 סניו, של המכירות מהיקף יותר הרבה דולר.
 את הביאו ואחרים, אלה נתונים שרפ.* או סוני

 הגדולים הקונצרנים 100 לרשימת טושיבה
 אשר סחוץלארה״ב, - בעולם ביותר

 היוקרתי. ק0ח8£5 /\ו1£>3\/2\וו1£ב- פורסמה
 אפשר לרשימה. נכנסו לא ושרפ סוני סניו,

 ברור: העיקרון אבל הדוגמאות את להמשיך
 יותר מוכר אתה - יותר טוב שאתה ככל

 הביקוש. את לספק כדי עובדים יותר ומעסיק
 משנה הביקוש עולה בטושיבה, וכשמדובר

העולם. ברחבי מדינות 120ב- לשנה

 ומערכות טלוויזיות מייצרים טושיבה בקונצרן
 רפואי ציוד מחשבים, וסטריאו, וידיאו

 מוצר כל - אטומיים וכורים ותעשייתי
לעצמך. לתאר יכול שאתה אלקטרוני

טושיבה־
שרותך נסיון שנות 107 ל

 תוצאה אינם טושיבה של והאמינות המוניטין
 .1875ב־ עוד נוסדה טושיבה שנה־שנתיים. של
 על שמע שמישהו לפני שנה שבעים כן,

 שהיתה לפני שנה ואחת שבעים ״סניו״,
 כבר - ״שרפ״ לפני שנה ושלושים ״סוני״
 השנים במשך קיימת. עובדה טושיבה היתה

 מכונת את השאר, בין טושיבה, וייצרה פיתחה
 המחשב המקרר, האבק, שואב , הכביסה

 מנורת הביתי, הטרנזיסטור מקלט הדיגיטלי,
 - התמלילים ומעבד הצבעונית המסך

ביפן! הראשונים

יותר טוב זה טושיבה- זה אם
 מחדש עצמו את המוכיח כלל יש בטושיבה

 ביותר. הטוב את רק אז - לייצר אם פעם: בכל
 להיות חייב זה - טושיבה של זה אם

 של המוניטין עם יותר. ואמין יותר משוכלל
אחרת. להיות יכול לא פשוט זה טושיבה

טושיבה-
הכלל... מן יוצא השרות

 בישראל משווקים טושיבה שמוצרי העובדה
 לטובתך. נקודה עוד היא ״כלל־סחר״ ידי על
 משוכלל מוצר קונה שאתה בטוח אתה כך

 מעבדות 8 עם ומבוסס, אחראי גוף שמאחוריו
הארץ. ברחבי שירות

 טלוויזיה טייפ, וידיאו לקנות עומד אתה אם
 טרנזיסטור, סטריאו, מערכת צבעונית,

 חשמלי מוצר כל או אבק שואב פרוססור, פוד-
 - ביותר הטוב את רק רוצה ואתה
טושיבה. כלל: לך עשה
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ביפן הראשונה הטכנולוגית המעצמה טושיבה־
—■ ' ־ '1 1 1 1 1 1.

1"


