
פרסום משרדי הרבה כך :ל

 איזה אבל
מתאים משרד

 אתה אבל. מתפתחת, שלך החברה
 יודע אתה יותר. עוד שתתפתח רוצה

 זקוקה שלך השיווק שמערכת
 שחלק יודע גם אתה גבר. לטלטלת
 אז ואגרסיבי. נכון פרסום זה מהעניין,

 כך כל יש אמיתית. בעיה לך יש פה
 איזה אבל פרסום. משרדי הרבה
לך? מתאים משרד

 ממש הן הגדולות הפרסום חברות
 חולשה... להן יש אבל נהדרות.
 של החמצן רק לא זה בנקים לבנקים.
 החמצן... כל קודם זה בנקים המדינה.

מסקנה הגדולים! הפרסום משרדי של
 של החנקן״ י אתה בנק... לא אתה אם

 אתה לפעמים גדול. פרסום משרד
 להיום מהיום כי טרדן... סתם אפילו
 המון' גם יש הבנק. את לפרסם... צריך

 משרדים חלקם קטנים. משרדים
ך. ״קטנים כבר הם אבל, מצויינים.  עלי

 של מנוון לך לתת מסוגלים לא הם
 מסוגלים הם היותר, לכל שירותים.

 במילים טובים. מתווכים להיות
 באמצע. משהו צריך אתה אחרות,
 שאתה כדי גדול, כך כל לא משרד

 משרד אבל קטן, כך כל תהיה לא
 שאתה כדי ומקצועי, טוב מספיק

 הגדול לא אם הגדולים. אחד תהיה
מכולם.

 רשימת על ונסתכל בוא עכשיו,
 איך פוגל. פרסום שר הלקוחות

 התרכזו קצר כך כל שבזמן קרה,
 התעשיה מאריות חלק אחד במשרד

 היבואנים מגדולי חלק הקיבוצית.
 השירותים מנותני וחלק בארץ

הגדולים?

 אלינו. הגיש הם חוכמות. שום פה אין
 לך. שיש מצוקה אותה בגלל בדיוק

 לנו יש המקצועי, לצד שמעבר נכון זה
 כבר זה אבל, ורשת. חברות יחסי גם

אחר. עניין
גדולים. מדי יותר נהיה שלא כדי

 מספר עוד לקלוט אפשרות לנו יש
 שגם לפני אז לקוחות. של מצומצם
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