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RÉAMHRÁ 

Tionscnamh náisiúnta a eagraíonn na hOi�gí Fiontair 
Áitiúil atá sa Chlár Fiontraíochta Daltaí. Tá sé mar 
aidhm leis cultúr na �ontraíochta a chothú i measc 
daltaí dara leibhéal in Éirinn. Tugann sé deis duit 
oibriú ar ghnó óna thús nuair nach mbíonn ann ach 
smaoineamh, go taighde margaidh go táirgeadh, díol, 
tai�d a choinneáil, bainistiú agus ar deireadh, tuairisc 
chuimsitheach a scríobh ar an obair. 

Cuir�dh an Clár Fiontraíochta Daltaí ar do chumas: 

Meon aigne fiontrach a bheith agat agus cur leis.
Ceachtanna fiúntacha a fhoghlaim as a bheith ag obair ar fhoireann.
An fhoghlaim a thabhairt leat lena húsáid go praiticiúil.
Breathnú isteach i slite beatha a d’fhéadfadh a bheith agat amach anseo.
Machnamh ar a bheith i d’fhiontraí amach anseo. 
An chruthaitheacht atá ionat a fheabhsú.
Do scileanna cumarsáide agus scileanna sraithe sóisearaí líonmhara a fheabhsú. 

Tá Trí Chatagóir sa Scéim Dámhachtainí:  

Catagóir Sinsearach: idirbhliain, 4ú bliain, 5ú bliain, 6ú bliain & daltaí   
 Theagmháil na nÓg (níor cheart go mbeadh aon dalta níos  
 sine ná 18 bliain d’aois ar Lá an Chomórtais Náisiúnta chun cáiliú don iontráil). 
 An Chatagóir Idirmheánach: Daltaí sa 2ú Bliain & 3ú Bliain 

An Chatagóir Shóisearach: Daltaí sa 1ú Bhliain

Tá teacht ar chlár ama na n-imeachtaí; rialacha; pointí moltóireachta; scéim 
mharcála agus comhairle ó mholtóirí, chomh maith le sonraí faoi chlárú ar 
www.studententerprise.ie.  Tá a thuilleadh acmhainní air freisin chun cuidiú leat le 
go n-éireoidh le do ghnó. D’fhéadfá duaiseanna breátha a bhuachan - téigh isteach 
go minic air dá bhrí sin.

 NÓTA: Ba cheart do mhúinteoirí agus daltaí nóta cúramach a dhéanamh de na   
 ‘Rialacha agus Rialacháin’ leagtha amach ar Láithreán Gréasáin Chlár Fiontraíochta  
 Daltaí  i mí Mheán Fómhair chun cinntiú go gcomhlíonann a bhfiontraíochtaí daltaí  
 leis na rialacháin reatha ar fad. 
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Tionscnamh náisiúnta a eagraíonn na hOifigí Fiontair
Áitiúil atá sa Chlár Fiontraíochta Daltaí. Tá sé mar aidhm 
leis cultúr na fiontraíochta a chothú i measc daltaí dara 
leibhéal in Éirinn. Tugann sé deis duit oibriú ar ghnó óna 
thús /Eagraíocht sheachbhrabúsach nuair nach mbíonn 
ann ach smaoineamh, go taighde margaidh go táirgeadh, 
díol, taifid a choinneáil, bainistiú agus ar deireadh, tuairisc 
chuimsitheach a scríobh ar an obair.



Cuideoidh an leabhar saothair seo leat dul ó chéim amháin go céim eile sna céimeanna 
go léir a bhaineann le fiontar a bhunú agus rath a bheith air. Tá sé roinnte ina chodanna 
éagsúla agus molaimid duit oibriú trí gach aon chuid san ord a bhfuil siad curtha i 
láthair againn. Tá fiche bhileog saothair ann freisin agus is cuid lárnach den leabhar 
saothair iad sin. Ba cheart na bileoga saothair a líonadh isteach. Beidh siad an-áisiúil 
duit nuair a bheidh Tuairisc Ghnó na an Chláir Fiontraíochta Daltaí á líonadh isteach 
agat. Go n-éirí leat leis an bhfiontar agus cuimhnigh.  

Caith�dh gnó do shuim a mhúscailt, caith�dh sé bheith spraíúil 
agus caith�dh sé úsáid a bhaint as do chruthaíocht. 

- dar le Richard Branson 
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Seo cúpla leid duit chun cuidiú leat tosú.  

1. An bhféadfá Gnó a dhéanamh as Bealaí Caitheamh Aimsire atá agat?

Bíonn bealaí caitheamh aimsire agus scileanna ag go leor daoine agus d’fhéadfaí 
gnóthaí fiúntacha brabúsacha a dhéanamh díobh sin. Déan liosta de na bealaí 
caitheamh aimsire atá agat agus tabhair faoi ransú smaointe le do chairde, do 
mhuintir nó le baill an ghrúpa le fáil amach conas a d’fhéadfaí gnó a dhéanamh as aon 
cheann de na bealaí caitheamh aimsire sin m.sh.

Adhmadóireacht/Miotalóireacht - earraí a dhéanamh as adhmad nó miotal 
  le díol.
 Cócaireacht - Cácaí, blastóga a bhácáil, nó gnó lónadóireachta a bhunú.
 Fuáil - Bogfheisteas agus oiriúintí a dhéanamh le haghaidh an tí.
 Scríobh/ Fótagrafaíocht - Féilirí, gearrscéalta, irisí agus araile a chur le chéile.
 Puzail - Leabhair puzal do pháistí óga.
 Ceol - Ranganna, ceardlanna a thabhairt, Dlúthdhioscaí a dhéanamh nó do  
  bhanna féin a bheith agat.

2. An bhfuil Bearna ar bith sa Mhargadh?  

An ndúirt tú leat féin riamh “cá bhfuil .... le ceannach?” nó “cén fáth nach féidir liom ....a 
cheannach?” san áit seo nó ar scoil? Má dúirt, cá bhfios nach smaoineamh gnó nua duit 
é sin!

An Scoil: An mbíonn ceapairí le ceannach ar scoil, nó an bhfuil siopa milseán  
  ann?
 An Baile: An mbíonn sé deacair ar dhaoine i do cheantar teacht ar fheighlithe  
  leanaí, ar phleanálaithe cóisir páistí, feighlithe peataí agus araile?    
 An Pobal Áitiúil:  An bhfuil ceirdearraí, earraí bronntanais nó cártaí a dhéantar  
  go háitiúil le fáil i do cheantar?  An mbainfeadh an pobal áitiúil leas as
  leabhar simplí frásaí, i bPolainnis, mar shampla, ar mhaithe le cumarsáid níos  
  fearr? Cad faoi eagraocht sheachbhrabsach? An bhfadf tac leo? 

CUID A HAON: 
TEACHT AR SMAOINEAMH GNÓ

 
/ BÍ CRUTHAITHEACH
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●	 An Scoil:	An	mbíonn	ceapairí	le	ceannach	ar	scoil,	nó	an	bhfuil	siopa	milseán					
	 ann?	
●	 An Baile:	An	mbíonn	sé	deacair	ar	dhaoine	i	do	cheantar	teacht	ar	fheighlithe					
	 leanaí,	ar	phleanálaithe	cóisir	páistí,	feighlithe	peataí	agus	araile?	
●	 An Pobal Áitiúil:		An	bhfuil	ceirdearraí,	earraí	bronntanais	nó	cártaí	a	dhéantar		
	 go	háitiúil	le	fáil	i	do	cheantar?		An	mbainfeadh	an	pobal	áitiúil	leas	as			
	 leabhar	simplí	frásaí,	i	bPolainnis,	mar	shampla,	ar	mhaithe	le	cumarsáid	níos					
	 fearr?	Cad	faoi	eagraíocht	sheachbhrabúsach?	An	bhféadfá	tacú	leo?



3. Úsáid smaointe a bhí in úsáid cheana.  B’fhéidir go mbeifeá ábalta Cor  
 Nua a chur iontu.
Bíodh a fhios agat nach dtugann comhlachtaí a n-éiríonn go maith leo faoi 
smaoineamh nua amach is amach; is amhlaidh a tharraingíonn siad gnáthsmaointe 
chucu féin agus bunaíonn siad rud éigin speisialta orthu. Breathnaigh thart timpeall 
ar do cheantar féin - céard iad na cineálacha gnóthaí atá ann? An mbeadh ar do 
chumas rud éigin níos fearr a thairiscint? Bíodh a fhios agat go mbeidh tusa ag dul san 
iomaíocht leis na cuideachtaí seo.

4. Úsáid earraí atá caite ar fud an Tí.

Bíonn earraí caite ar fud na háite i ngach teach agus gan úsáid ar bith iontu. 
D’fhéadfadh gur amhábhair saor in aisce iad seo, go háirithe mura dteastaíonn uait go 
leor den airgead póca a bhíonn agat a chaitheamh ar ghnó a bhunú. Ach teastóidh uait 
cead a fháil sula n-úsáidfidh tú aon cheann de na hearraí.
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TEICNÍCÍ CHUN SMAOINTE A MHÚSCAILT

Tá lear mór de na teicnící seo ann a bhféadfaí iad a úsáid chun smaointe nua gnó a 
mhúscailt. Tá ransú smaointe ar cheann díobh sin.

1. Ransú Smaointe

Tagann an t-uafás smaointe éagsúla agus áiféiseacha uaireanta as ransú smaointe a 
dhéantar i gceart. Is rud maith agus ní drochrud é smaointe áiféiseacha a mhúscailt sa 
ransú smaointe. Líon mór smaointe agus ní caighdeán maith smaointe a theastaíonn 
sa ransú smaointe. Beidh neart ama ann ina dhiaidh sin le smaointe a chíoradh agus 
anailís a dhéanamh orthu.
Is féidir an ransú smaointe a dhéanamh go héifeachtach i ngrúpaí nó duine le duine. 
B’fhéidir go gceapfaí i dtús báire nach mbeadh ciall ar bith le roinnt de na smaointe a 
chuirfí i láthair ag seisiún ransaithe smaointe.   Nuair a chaithfí am á meas b’fhéidir gur 
smaointe maithe gnó iad i ndáiríre. 

Rialacha le go mbeidh Ransú Smaointe Éifeachtach   

Déan cleachtadh beag chun an intinn a chorraí. Mar shampla, cé mhéad bealach a  
  cheapfá-sa atá ann le bosca cairtchláir a úsáid?

 Faigh duine amháin as an ngrúpa chun na smaointe GO LÉIR a dtagann an grúpa  
  orthu a scríobh síos, is cuma cé chomh háiféiseach ná díchéillí is atá na smaointe.

 Cuimhnigh gur cheart na tuairimí go léir, is cuma cé chomh seafóideach is a 
  cheaptar iad a bheith, a chur ar an liosta scríofa agus ba cheart do bhaill an 
  ghrúpa a dtuairimí a thabhairt de réir mar a bhuaileann siad iad. 

 Is fearr líon na smaointe ná caighdeán na smaointe. 

 Dá áiféisí agus dá aistí iad is ea is fearr é. 

 Ba cheart nach mbeadh ualach ar bith ar a n-intinn ag na baill go léir atá sa 
  ghrúpa agus ba cheart dóibh ligean don oiread smaointe agus is féidir é sleamhnú 
  isteach ina n-intinn i dtréimhse 20 nóiméad nó mar sin - chun an oiread   
  smaointe agus is féidir é a mhúscailt.
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Nuair a bheidh an seisiún ransaithe smaointe thart:
  - téigh tríd an liosta.
  - aimsigh na smaointe a bhféadfaí dul níos faide leo agus na cinn nach   
   bhféadfaí dul níos faide leo.
  - tosaigh ar ransú smaointe ar na pointí dearfacha agus na pointí diúltacha  
   atá le gach smaoineamh a bhféadfaí dul níos faide leis. 
  - ansin roghnaigh smaoineamh amháin (téigh go www.studententerprise.ie) 
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Nuair a bheidh an seisiún ransaithe smaointe thart:
  - téigh tríd an liosta.
  - aimsigh na smaointe a bhféadfaí dul níos faide leo agus na cinn nach   
   bhféadfaí dul níos faide leo.
  - tosaigh ar ransú smaointe ar na pointí dearfacha agus na pointí diúltacha  
   atá le gach smaoineamh a bhféadfaí dul níos faide leis. 
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06  |  LEABHAR SAOTHAIR

BILEOG SAOTHAIR UIMH. 1
SMAOINTE LE HAGHAIDH RANSÚ 
SMAOINTE, B’FHÉIDIR

SMAOINTE Cé acu  Buntáistí/Tionchar  Míbhuntáistí/
  is féidir a   dearfach an  Tionchar   
  dhéanamh? smaoinimh seo diúltach an 
  (√ or X)  smaoinimh seo
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1. Mínigh an próiseas a úsáideadh chun smaointe faoi do tháirge a chíoradh.

2. Cén fáth a gceapann tú gur oibrigh an modh a roghnaíodh i ndáiríre?

3. Cén fáth ar shocraigh tú ar an táirge nó ar an tseirbhís sin ar deireadh?

4. Céard iad na dúshláin a thugann an táirge a roghnaíodh duit féin agus 
 do d’fhoireann?

5. Céard iad na scileanna a thug tú leat as an bpróiseas?

BILEOG SAOTHAIR UIMH. 2
TUAIRISC AR SMAOINTE A MHÚSCAILT
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FÉIN-ANAILÍS

Triail an cleachtadh spraíúil seo le fáil amach cén cineál duine gnó tú féin! Rinne 
taighdeoirí taighde ar na céadta líníocht de mhuca agus fuair siad amach go n-insíonn 
an chaoi a dtarraingíonn tú muc go leor fút.

Tarraing muc ar bhileog ghlan. Ba cheart duit é seo a dhéanamh asat féin ar dtús agus 
ansin na pictiúir agus na torthaí a chur i gcomparáid leis na cinn a bheidh déanta ag 
do chairde. Chomh túisce is a bheidh an mhuc tarraingthe agat iarr ar do mhúinteoir 
anailís a dhéanamh ar an bpictiúr le fáil amach cén cineál duine gnó tú féin.  

CUID A DÓ: OBAIR FOIRNE / AG OBAIR LE DAOINE EILE 

Gnó Aonair nó Oibriú mar Dhuine ar Fhoireann

Nuair a bheidh tú ag tabhairt faoi ghnó a bhunú teastóidh uait fios a bheith agat arbh 
fhearr leat oibriú mar dhuine ar fhoireann nó do ghnó féin a bheith agat. Tá buntáistí 
agus míbhuntáistí leis an dá cheann. Is iomaí fiontraí a bhunaíonn a bhfiontair mar 
ghnó do dhuine amháin ach a n-éiríonn leo foireann rathúil a chur le chéile de réir mar 
a bhíonn an gnó ag leathnú.

 Ag Obair asat féin    Ag obair mar Dhuine ar Fhoireann

 Is mise a dhéanann gach cinneadh Déantar an cinneadh le chéile
 Bíonn an brabús go léir agamsa  Roinntear an brabús
 B’fhéidir go gcaillfinn airgead ar an ngnó Cailleann gach duine airgead ar an ngnó
 Féadfaidh mé oibriú ar mo luas féin Féadfaimid níos mó a dhéanamh le chéile
 B’fhearr liom oibriú asam féin Is maith liom oibriú le daoine eile
 Bíonn an fhreagracht go léir ormsa Bíonn na freagrachtaí ar gach uile dhuine
 B’fhéidir nach bhfaighinn aiseolas go tapa  Bíonn aiseolas le fáil ar an bpointe ón
 mar go n-oibrím asam féin  bhfoireann 
 Bím ag brath ar mo scileanna féin Bíonn raon scileanna ag gach aon bhall 
    den fhoireann
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CÉARD IAD NA SCILEANNA A THEASTAÍONN Ó 
D’FHOIREANN?

Beidh meascán de na scileanna seo a leanas ag foirne éifeachtacha. Ba cheart 
duit machnamh ar na scileanna agus ar na hábaltachtaí ar leith atá agat. Déan do 
mhachnamh ar na scileanna atá riachtanach chun d’fhoireann a chur le chéile.

Scileanna Táirgthe

Na scileanna atá riachtanach chun an táirge a dhéanamh. Scileanna adhmadóireachta, 
scileanna líníochta agus araile, mar shampla.  

Scileanna Eagraithe

A chinntiú go mbíonn tú dea-eagraithe, go mbíonn tú ábalta ordaithe a chríochnú in am, 
go mbíonn ar do chumas cruinnithe a shocrú agus a reáchtáil agus araile.

Scileanna Airgeadais

An bhfuil na scileanna agat chun costas agus praghas a leagan ar tháirge nó ar sheirbhís? 
An bhfuil tú ábalta réamhaisnéis agus cuntais a leagan amach?

Scileanna Cur chun cinn

Ba cheart go mbeadh ar chumas duine éigin den ghrúpa an táirge nó an tseirbhís a chur 
chun cinn.

Scileanna Díolachán agus Margaíochta

Is scileanna iad seo atá an-tábhachtach mar go dteastóidh ó dhuine éigin i do ghrúpa an 
táirge nó an tseirbhís a chur ar an margadh agus é/í a dhíol.

Scileanna Bainistíochta

Ní mór do dhuine éigin i do ghrúpa freagracht iomlán a ghlacadh lena chinntiú go 
ndéanfar an obair.

Nuair a bheidh na Scileanna Riachtanacha aimsithe leag síos Rialacha duit 
féin agus don Fhoireann.

Bíodh socrú ann faoi cé hiad na daoine a bheidh freagrach as na tascanna éagsúla.
Bíodh socrú ann faoin méid ama atá gach aon duine díbh sásta a chur isteach sa ghnó.
Bíodh socrú ann faoin mbealach a mbeidh sé i gceist agat féin agus ag an ngrúpa  

 fadhbanna/easaontais ar bith a thiocfadh chun cinn a réiteach.
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BILEOG SAOTHAIR UIMH. 3
ÁR BHFOIREANN A ROGHNÚ AGUS A 
CHUR LE CHÉILE

Scileanna Scileanna Riachtanacha Ball Foirne

Scileanna Táirgthe •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Scileanna Eagraithe •  
  •  
  •  
  •  
  •

Scileanna Airgeadais •  
  • 
  •  
  •  
  •

Scileanna Cur chun cinn •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Scileanna Díolachán  •  
agus Margaíochta •  
  •  
  •  
  •  

Scileanna Bainistíochta •  
  • 
  •  
  •  
  • 
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CÉARD IAD NA SCILEANNA A THEASTAÍONN Ó 
D’FHOIREANN?

Beidh meascán de na scileanna seo a leanas ag foirne éifeachtacha. Ba cheart 
duit machnamh ar na scileanna agus ar na hábaltachtaí ar leith atá agat. Déan do 
mhachnamh ar na scileanna atá riachtanach chun d’fhoireann a chur le chéile.

Scileanna Táirgthe

Na scileanna atá riachtanach chun an táirge a dhéanamh. Scileanna adhmadóireachta, 
scileanna líníochta agus araile, mar shampla.  

Scileanna Eagraithe

A chinntiú go mbíonn tú dea-eagraithe, go mbíonn tú ábalta ordaithe a chríochnú in am, 
go mbíonn ar do chumas cruinnithe a shocrú agus a reáchtáil agus araile.

Scileanna Airgeadais

An bhfuil na scileanna agat chun costas agus praghas a leagan ar tháirge nó ar sheirbhís? 
An bhfuil tú ábalta réamhaisnéis agus cuntais a leagan amach?

Scileanna Cur chun cinn

Ba cheart go mbeadh ar chumas duine éigin den ghrúpa an táirge nó an tseirbhís a chur 
chun cinn.

Scileanna Díolachán agus Margaíochta

Is scileanna iad seo atá an-tábhachtach mar go dteastóidh ó dhuine éigin i do ghrúpa an 
táirge nó an tseirbhís a chur ar an margadh agus é/í a dhíol.

Scileanna Bainistíochta

Ní mór do dhuine éigin i do ghrúpa freagracht iomlán a ghlacadh lena chinntiú go 
ndéanfar an obair.

Nuair a bheidh na Scileanna Riachtanacha aimsithe leag síos Rialacha duit 
féin agus don Fhoireann.

Bíodh socrú ann faoi cé hiad na daoine a bheidh freagrach as na tascanna éagsúla.
Bíodh socrú ann faoin méid ama atá gach aon duine díbh sásta a chur isteach sa ghnó.
Bíodh socrú ann faoin mbealach a mbeidh sé i gceist agat féin agus ag an ngrúpa  

 fadhbanna/easaontais ar bith a thiocfadh chun cinn a réiteach.
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BILEOG SAOTHAIR UIMH. 3
ÁR BHFOIREANN A ROGHNÚ AGUS A 
CHUR LE CHÉILE

Scileanna Scileanna Riachtanacha Ball Foirne

Scileanna Táirgthe •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Scileanna Eagraithe •  
  •  
  •  
  •  
  •

Scileanna Airgeadais •  
  • 
  •  
  •  
  •

Scileanna Cur chun cinn •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Scileanna Díolachán  •  
agus Margaíochta •  
  •  
  •  
  •  

Scileanna Bainistíochta •  
  • 
  •  
  •  
  • 
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Stiúrthóir Bainistíochta

Stiúrthóir Táirgeachta 
& Bainisteoir 

Rialaithe Cáilíochta

Bainisteoir 
Airgeadais & Cur 

chun cinn

Rúnaí & Bainisteoir 
Acmhainní Daonna

Bainisteoir 
Margaíochta & 

Díolachán

 CAIRT NA HEAGRAÍOCHTA

 Nuair a bheidh an leagan amach foirne beartaithe ba cheart cairt na heagraíochta a réiteach.  
 B’fhéidir gur mar seo a bheidh sé ach braithfidh sé sin ar na róil éagsúla a bheidh roghnaithe   
 agat féin agus ag an ngrúpa: 
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BILEOG SAOTHAIR UIMH. 4
OBAIR FOIRNE

1. Mínigh an próiseas a úsáideadh chun an fhoireann a roghnú.

2. An modh maith é seo chun foirne a roghnú? Cén fáth?  

3. Céard iad na deacrachtaí a bhí agat le linn an phróisis?  

4. Cé mar a réitigh tú na deacrachtaí sin?  

5. Céard a d’fhoghlaim tú fút féin as an bpróiseas?  

6. Céard a d’fhoghlaim tú faoi na baill eile a bhí leat ar an bhfoireann as an    
 bpróiseas?  

7.  Céard iad na scileanna a d’fhéadfá féin agus d’fhoireann a fhoghlaim le go 
 n-éireodh le d’fhoireann oibriú ar mhodh níos éifeachtaí?

Tabhair faoi deara: Tá bileoga oibre “Cruinniú Foirne” istigh in Aguisín a hAon. Ní mór gach 
ceann de na cruinnithe foirne a thaifeadadh in Aguisín a hAon agus ní mór a thuilleadh 
fótachóipeanna a dhéanamh den bhileog má bhíonn níos mó cruinnithe ag an ngrúpa. 
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CUID A TRÍ: TAIGHDE MARGAIDH  

Is bun agus barr gnó maith í tuiscint ar mhianta an chustaiméara/riachtanais an 
chustaiméara agus freastal ar na mianta/riachtanais sin ar bhealach a dhéanfaidh 
brabús duitse. Mar sin ní mór duit roinnt taighde a dhéanamh ar an margadh sula 
dtosóidh tú ag táirgeadh in aon chor.

Céard é Taighde Margaidh agus cén fáth a bhfuil sé tábhachtach é 
a dhéanamh?

Gheobhaidh tú eolas fóinteach ó chustaiméirí a d’fhéadfadh a bheith agat as an 
taighde ar an margadh le go mbeidh tú ábalta cinntí a dhéanamh faoi do tháirge nó 
do sheirbhís. Theastódh an t-eolas seo a úsáid go ciallmhar le fáil amach an mbeadh do 
smaoineamh gnó inmharthana nó nach mbeadh.

Cá dtosóidh tú?

1. Déan staidéar ar tháirgí cosúla eile atá ann: An bhféadfá ceacht a fhoghlaim astu?  
 Cén fáth a bhfuil ag éirí go maith leo? Cé mar a d’fhéadfaí feabhas a chur orthu agus 
 cén chaoi a mbeidh an táirge a bheidh agatsa níos fearr ná aon táirge eile atá ar fáil?

2. Ansin, déan staidéar ar na sprioc-chustaiméirí a bheidh agat: Céard iad na   
 riachtanais atá acu? B’fhéidir gurbh fhiú ceistneoir a ullmhú lena n-aghaidh seo ach 
 b’fhéidir go smaoineofá chomh maith labhairt le duine éigin a mbeadh saineolas  
 aige nó aici sa réimse seo?  Má tá tú chun píosa ceardaíochta a tháirgeadh,   
 mar shampla, céard faoi labhairt le ceardaí as an áit a bhfuil ag éirí go maith leis nó  
 léi.  B’fhéidir gur iomaí ceacht fóinteach a bheadh le foghlaim agat uaidh/uaithi.

Céard iad na cineálacha éagsúla de Thaighde Margaidh atá ann?

Tá dhá phríomhchineál de Thaighde Margaidh ann: Taighde Príomhúil agus Taighde 
Tánaisteach. Tá sé tábhachtach an dá chineál taighde a dhéanamh agus torthaí do 
thaighde a úsáid le fáil amach an smaoineamh gnó inmharthana an smaoineamh 
atá agat.
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Tá	dhá	phríomhchineál	de	Thaighde	Margaidh	ann:	Taighde	Príomhúil	/	Taighde	
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Taighde Príomhúil 
(Taighde Páirce) 

 An Cineál Taighde Sonraí

Eolas é seo a bhaileoidh tú féin nuair a dhéanfaidh tú 
taighde allamuigh cosúil le ceistneoirí a líonadh   
nó tuairisc a chur le chéile ar shiopadóireacht  
folachais a dhéanamh ar d’iomaitheoirí tar éis duit  
bualadh isteach chucu nó a dtáirge/seirbhís a   
cheannach.  D’fhéadfá freisin suí taobh amuigh   
d’áitreabh d’iomaitheoirí agus an líon carranna,   
custaiméirí agus cibé cé chomh minic is a   
fhaigheann siad soláthairtí, a chomhaireamh. 

Taighde Tánaisteach  
(Taighde Deisce)

Téarma é seo a luaitear i gcoitinne le bailiú sonraí  
tánaisteacha nó sonraí atá bailithe/foilsithe cheana   
féin. Is iondúil gur tuarascálacha agus staitisticí  
foilsithe, atá ar fáil go leictreonach nó i gcóip chrua, an 
chiall a bhíonn ag an gcuid is mó de na daoine leis sin. 
Foinsí tábhachtacha is ea bróisiúir/praghasliostaí na 
n-iomaitheoirí a d’fhéadfadh a bheith agat a bhailiú, an 
leabharlann, bunachair shonraí ar líne, nuachtáin agus 
an tIdirlíon. Bíonn na buntáistí seo leis an   
taighde tánaisteach - is féidir é a dhéanamh go  
tapa, bíonn sé ar fáil agus bíonn sonraí le fáil as nach 
mbeifeá féin ábalta iad a bhailiú, b’fhéidir. Ní foláir duit 
mar sin féin an fhoinse a scrúdú agus a chinntiú go 
mbíonn an t-eolas cothrom le dáta.
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BILEOG SAOTHAIR UIMH. 5
PLEAN GNÍOMHAÍOCHTA DON 
TAIGHDE MARGAIDH

Taighde Príomhúil/Taighde páirce:

Taighde Tánaisteach/Taighde deisce :

Taighde Páirce a dhéanamh

Más mian leat freagraí a fháil ar do thaighde margaidh caithfidh tú na ceisteanna 
cearta a chur: dá bhrí sin tá sé tábhachtach d’intinn a dhéanamh suas i dtosach faoin 
eolas a theastaíonn uait. Nuair a bheidh an suirbhé á dhéanamh agat déan iarracht 
ach idir deich agus dhá cheann déag de cheisteanna a chur isteach. Ba cheart go 
mbeadh ‘ceisteanna iata’ agus ‘ceisteanna oscailte’ i do shuirbhé.
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 Ceisteanna Iata  Ceisteanna Oscailte

Ceisteanna a mbíonn freagraí 
dearfacha nó freagraí diúltacha leo

Tugtar eolas sna freagraí

Bíonn sé éasca na freagraí a 
chomhaireamh agus is féidir an t-eolas 
a úsáid le graif agus táblaí a réiteach le 
torthaí a thaispeáint 

Féadfaidh tú nótaí míniúcháin a 
scríobh (m.sh. dúirt 40% de dhaoine a 
ndearnadh suirbhé orthu....)  
Is Taighde Cainníochtúil é seo

Samplaí:
An gceannófá an táirge seo? 

 Cheannóinn/Ní cheannóinn?
An gceannaíonn tú Dlúthdhiosca   

 nua gach seachtain?    
 Ceannaíonn/Ní cheannaíonn?
 

Ceisteanna a mbíonn spás leo le 
tuairim a thabhairt nó deis a thabhairt 
don duine a bhíonn ag freagairt an 
tsuirbhé tuairim a thabhairt

Bailiúchán de thuairimí a bhíonn sna 
freagraí

Bíonn sé deacair na freagraí a 
thaispeáint ar ghraif/ar chairteacha 
mar gur bailiúchán de thuairimí a 
bhíonn sna freagraí 

B’fhéidir go mbeadh moltaí fóinteacha 
sna freagraí seo a chuideodh leat le do 
smaoineamh gnó.  Taighde Cineálach a 
thugtar air seo.

Samplaí:
An íocfá ar an táirge seo agus dá   

 n-íocfá cén fáth?
Cén raon praghsanna a bheifeá   

 sásta a íoc?

Más ceistneoir a bheidh agat scríobh síos ar dtús cibé eolas a theastaíonn uait a 
fháil amach. Scríobh na ceisteanna ansin. Sa suirbhé ba cheart gur ceisteanna iata 
a mbeadh freagraí dearfacha nó freagraí diúltacha leo an chéad chúpla ceist nó 
ceisteanna a bhféadfaí tic a chur i mbosca mar fhreagra orthu. Ba cheart duit ceist 
‘oscailte’ nó dhó a chur freisin, mar shampla, ‘mínigh, le do thoil’ nó ‘déan trácht 
ar..’ chun tuiscint a fháil ar an mbarúil atá ag an gcustaiméir nó ag an iomaitheoir 
i ndáiríre. Is í an aidhm atá agat leis seo go léir le fáil amach go díreach céard iad 
riachtanais na gcustaiméirí a d’fhéadfadh a bheith agat.

Cén difríocht atá idir ‘Ceisteanna Iata’ agus ‘Ceisteanna Oscailte’?
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BILEOG SAOTHAIR UIMH. 6
CEISTNEOIR

Scríobh cé acu “ceist oscailte” nó “ceist iata” iad na ceisteanna thíos.

Tasc an Dalta - Cum idir 10 nó 12 cheist do cheistneoir an tsuirbhé

Cé mhéad uair a d’úsáid tú an tseirbhís seo an mhí 
seo caite? 

1-5 huaire
6-10 n-uaire
Níor úsáid riamh  

An mbeifeá sásta €10 a íoc ar an tseirbhís seo 
agus mura mbeifeá cén fáth?

Ar bhain tú sásamh as an tseirbhís atá againn?

Céard í do bharúil faoin táirge atá againn?

 Ceisteanna   An Cineál Ceiste

 Ceisteanna   An Cineál Ceiste
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Cé air a bhféadfaidh tú an Suirbhé a dhéanamh?

Do na DÁMHACHTAINÍ FIONTRAÍOCHTA DALTAÍ - déan do thaighde príomhúil ar dhá 
scór nó caoga duine, sa scoil agus taobh amuigh den scoil chomh maith (.i. déan cinnte 
go labhróidh tú le sampla leathan de dhaoine chun go bhfaighidh tú tuairimí gach 
aon duine in ionad tuairimí líon beag den mhargadh iomlán a bheidh agat). Féadfaidh 
tú tosú le do chairde, do mhúinteoirí agus do mhuintir ach ba cheart duit freisin 
stopadh ar an tsráid agus ceist a chur ar dhaoine agus ba cheart duit cuairt a thabhairt 
ar ghnóthaí áitiúla nó glaoch orthu ar an teileafón. Ba cheart gur custaiméirí nó 
iomaitheoirí a d’fhéadfadh a bheith agat a bheadh iontu seo.  Bíodh a fhios agat nach 
mór duit cead a fháil má theastaíonn uait suirbhé a dhéanamh ar dhaoine in ionaid 
siopadóireachta. 

Is é an rud is tábhachtaí a bheidh le déanamh a thúisce is a bheidh an taighde 
margaidh déanta agat aird a thabhairt ar na torthaí agus do tháirge/seirbhís a cheartú, 
más gá. Féach ar an suirbhé/ceistneoir samplach atá in Aguisín a Dó.
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BILEOG SAOTHAIR UIMH. 7
TORTHAÍ AN TAIGHDE

Déan liosta de chúig phointe eolais a fuair mé as an taighde príomhúil 
agus as an taighde tánaisteach a rinne mé:

1.

2.

3.

4.

5.

Tarraing graf (barrachairt, is dócha) chun na torthaí a bhí ar na ceisteanna ‘iata’ a bhí i 
do cheistneoir a léiriú:
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ANAILÍS AR LÁIDREACHTAÍ, LAIGÍ, DEISEANNA AGUS 
BAGAIRTÍ (LLDBB)

Nuair a bheidh do thaighde críochnaithe agat féadfaidh tú d’anailís LLDB a dhéanamh.     

Anailís LLDB - céard í sin?

Úsáidtear anailís LLDB chun tú a chur ar an eolas faoi fhadhbanna a mbeadh ort 
déileáil leo, b’fhéidir, i do ghnó agus na nithe a rachaidh chun tairbhe duit má 
dhéileáiltear leo i gceart. Nuair a dhéantar anailís LLDB breathnaítear ar láidreachtaí, 
laigí, deiseanna agus bagairtí.

Is iondúil go mbaineann Láidreachtaí agus Laigí le gnéithe inmheánacha 
  (nithe taobh istigh sa ghnó) a mbíonn smacht éigin agat orthu. 

Is iondúil go mbaineann Deiseanna agus Bagairtí le gnéithe seachtracha 
  (nithe taobh amuigh den ghnó) nach mbíonn ach smacht teoranta agat orthu nó  
  nach mbíonn smacht ar bith agat orthu.
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BILEOG SAOTHAIR UIMH. 8
TORTHAÍ AN TAIGHDE

 Aimsigh LÁIDREACHTAÍ  Aimsigh LAIGÍ
 do ghnó?    do ghnó?

     

    

    

      

      

 Aimsigh DEISEANNA    Aimsigh BAGAIRTÍ  
 do do ghnó?   do do ghnó?
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Nuair a bhíonn táirge/seirbhís roghnaithe agus an taighde margaidh déanta is 
ea a bhíonn sé in am smaoineamh ar chearta Maoine Intleachtúla (IP) agus ar na 
himpleachtaí a d’fhéadfadh a bheith acu do d’fhiontar.

Cad is Cearta Maoine Intleachtúla ann? 

Is cearta úinéireachta iad cearta maoine intleachtúla ar smaointe agus ar obair 
chruthaitheach ar leith. Bíonn cearta eisiacha agat do chuid smaointe féin a úsáid agus 
a ionramháil.   D’fhéadfadh sé gur aireagán; branda; lógó; dearadh úrnua nó bealach 
le smaoineamh maith a chur ag obair go praiticiúil a bheadh i gceist.   Bíonn sé i bhfad 
níos éasca do chuid cearta a chosaint má bhíonn do chuid smaointe cruthaitheacha 
cláraithe agat.

Cearta Maoine Intleachtúla

Is iad na príomhchineálacha cearta maoine intleachtúla ná Trádmharcanna; Paitinní; 
Dearaí agus Cóipcheart.

 

CUID A CEATHAIR: 
MAOINE INTLEACHTÚLA / FÉINBHAINISTIÚ

CÓIPCHEART

PAITINNÍ

DEARAÍ 

TRÁDMHARCANNA

CEARTA MAOINE 
INTLEACHTÚLA
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Trádmharcanna…Úsáidtear trádmharcanna chun idirdhealú a dhéamamh idir 
do tháirge/seirbhís agus cinn iomaitheoirí eile.  Is féidir leo a bheith mar fhocail, 
litreacha, agus/nó uimhreacha nó meascán díobh seo. D’fhéadfadh a bheith i 
gceist, pictiúir, sombail, comharthaí 3D, cuir i gcás cruth agus pácaistiú earraí, 
earraí fuaime, cumhraí nó fiú dathanna. 

Cuardaigh bunachair sonraí trádmharcanna reatha ag www.patentsoffice.ie. 
Déan machnamh ar do bhranda a chlárú mar thrádmharc chun fanacht uathúil. 

Paitinní... is féidir paitinní a fháil chun cosaint a thabhairt duit maidir le 
déantúsaíocht tráchtála, úsáid, dáileadh nó díolachán réitigh nua agus nuálacha 
ar fhadhbanna teicniúla a dtiocfadh tusa orthu.  Áirítear anseo táirgí, modhanna 
agus próisis nua chomh maith le feabhas a chur ar chinn a bhí cheana ann.   
Tugann an phaitinn cearta eisiacha duit i ndáil le húsáid an aireagáin nua fad a 
bhíonn an phaitinn i bhfeidhm.   Tá sé ríthábhachtach iarratas a dhéanamh ar 
chosaint paitinne sula roinnfeá mionsonraí faoin aireagán le daoine eile. 

Féach ar bhunachair sonraí ar líne de phaitinní atá ann cheana ag 
www.patentsoffice.ie.  Breithnigh costas do tháirge agus an fad saoil a bheadh aige.

Dearaí Tionsclaíocha... Bíonn an fheidhm chéanna le táirgí/seirbhísí éagsúla 
agus mar sin cuidíonn dearaí ar leith agus tarraingteacha do tháirge/do sheirbhís 
a scaradh ó tháirgí/ó sheirbhísí do chuid iomaitheoirí.  

Déan cuardach ar líne ar Dhearaí ag at www.patentsoffice.ie lena chinntiú go bhfuil 
cuma nua i ndáiríre ar do tháirge/do sheirbhís-se.  Má tá, smaoinigh ar do dhearadh 
a chlárú chun buntáiste iomaíoch go ceann suas le 25 bliain a chinntiú.

Cóipcheart... tugann cóipcheart cosaint d’údair/do lucht cruthaitheachta ar 
obair ealaíne i gcatagóirí ar leith mar leabhair; ceol; obair ealaíne; irisí srl.  Léiríonn 
an “©” go bhfuil cóipcheart ar rud éigin. Is ceart as féin é cóipcheart ag an údar 
nach mbíonn aon gá a chlárú. 

Smaoinigh ar gach obair a mharcáil lena léiriú cé hé/hí úinéir an chóipchirt agus 
an dáta óna n-éilítear cóipcheart.   Smaoinigh ar chóipcheart mar fhoinse ioncaim i 
bhfoirm cearta ceadúnaithe/díolta le tríú páirtithe.   Ná sáraigh cóipchearta daoine 
eile.

Tá tuilleadh eolais ar na Cearta Maoine Intleachtúla seo le fáil ó Oi�g 
na bPaitinní ag www.patentsof�ce.ie
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Trádmharcanna…Úsáidtear trádmharcanna chun idirdhealú a dhéamamh idir 
do tháirge/seirbhís agus cinn iomaitheoirí eile.  Is féidir leo a bheith mar fhocail, 
litreacha, agus/nó uimhreacha nó meascán díobh seo. D’fhéadfadh a bheith i 
gceist, pictiúir, sombail, comharthaí 3D, cuir i gcás cruth agus pácaistiú earraí, 
earraí fuaime, cumhraí nó fiú dathanna. 

Cuardaigh bunachair sonraí trádmharcanna reatha ag www.patentsoffice.ie. 
Déan machnamh ar do bhranda a chlárú mar thrádmharc chun fanacht uathúil. 

Paitinní... is féidir paitinní a fháil chun cosaint a thabhairt duit maidir le 
déantúsaíocht tráchtála, úsáid, dáileadh nó díolachán réitigh nua agus nuálacha 
ar fhadhbanna teicniúla a dtiocfadh tusa orthu.  Áirítear anseo táirgí, modhanna 
agus próisis nua chomh maith le feabhas a chur ar chinn a bhí cheana ann.   
Tugann an phaitinn cearta eisiacha duit i ndáil le húsáid an aireagáin nua fad a 
bhíonn an phaitinn i bhfeidhm.   Tá sé ríthábhachtach iarratas a dhéanamh ar 
chosaint paitinne sula roinnfeá mionsonraí faoin aireagán le daoine eile. 

Féach ar bhunachair sonraí ar líne de phaitinní atá ann cheana ag 
www.patentsoffice.ie.  Breithnigh costas do tháirge agus an fad saoil a bheadh aige.

Dearaí Tionsclaíocha... Bíonn an fheidhm chéanna le táirgí/seirbhísí éagsúla 
agus mar sin cuidíonn dearaí ar leith agus tarraingteacha do tháirge/do sheirbhís 
a scaradh ó tháirgí/ó sheirbhísí do chuid iomaitheoirí.  

Déan cuardach ar líne ar Dhearaí ag at www.patentsoffice.ie lena chinntiú go bhfuil 
cuma nua i ndáiríre ar do tháirge/do sheirbhís-se.  Má tá, smaoinigh ar do dhearadh 
a chlárú chun buntáiste iomaíoch go ceann suas le 25 bliain a chinntiú.

Cóipcheart... tugann cóipcheart cosaint d’údair/do lucht cruthaitheachta ar 
obair ealaíne i gcatagóirí ar leith mar leabhair; ceol; obair ealaíne; irisí srl.  Léiríonn 
an “©” go bhfuil cóipcheart ar rud éigin. Is ceart as féin é cóipcheart ag an údar 
nach mbíonn aon gá a chlárú. 

Smaoinigh ar gach obair a mharcáil lena léiriú cé hé/hí úinéir an chóipchirt agus 
an dáta óna n-éilítear cóipcheart.   Smaoinigh ar chóipcheart mar fhoinse ioncaim i 
bhfoirm cearta ceadúnaithe/díolta le tríú páirtithe.   Ná sáraigh cóipchearta daoine 
eile.

Tá tuilleadh eolais ar na Cearta Maoine Intleachtúla seo le fáil ó Oi�g 
na bPaitinní ag www.patentsof�ce.ie
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1. Conas mar a rinne tú taighde lena fháil amach ar branda ar leith é do bhrandasa?

2. An bhfuil eolas agat ar Mhaoin Intleachtúil a theastaíonn uait do do ghnó ach atá 
faoi úinéireacht daoine eile agus an bhfuil an cead cuí faighte agat ó na húinéirí chun 
an Mhaoin Intleachtúil a úsáid i do ghnósa?

3. An aireagán nua agus ar leith é d’aireagánsa agus más ea conas mar atá a fhios   
 agat sin?
 

4. An fiú iarratas a dhéanamh ar chosaint paitinne do do tháirge/do sheirbhís nua i  
 dtaobh costas agus nádúr do ghnó agus do phlean margaíochta? 

5. An bhfuil do tháirge deartha ar bhealach le go mbreathnaíonn sé agus go   
 mothaíonn sé éagsúil ó tháirgí eile agus an gceapann tú gur fiú é a chosaint?   Má  
 cheapann, conas ar mheas tú gur táirge ar leith é seachas táirgí eile? 

BILEOG SAOTHAIR UIMH. 9
CEARTA MAOINE INTLEACHTULA
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6. An bhfuil sócmhainní ealaíonta nó cultúir i do ghnó a chum tusa agus a bhféadfaí  
 cosaint Cóipchirt a fháil ina leith? Má tá, cé na réimsí iad féin?

7. Cén smaoineamh a rinne tú ar an gcostas a bhainfeadh le ceadúnas a fháil ó úinéirí  
 cóipchirt nuair a bhí tú ag praghsáil do tháirge/do sheirbhís? 

26  |  LEABHAR SAOTHAIR



6. An bhfuil sócmhainní ealaíonta nó cultúir i do ghnó a chum tusa agus a bhféadfaí  
 cosaint Cóipchirt a fháil ina leith? Má tá, cé na réimsí iad féin?

7. Cén smaoineamh a rinne tú ar an gcostas a bhainfeadh le ceadúnas a fháil ó úinéirí  
 cóipchirt nuair a bhí tú ag praghsáil do tháirge/do sheirbhís? 
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Nuair a bheidh sibh tagtha ar chinneadh faoin táirge nó faoin tseirbhís agus nuair a 
bheidh an taighde margaidh críochnaithe agaibh beidh sé in am tosú ag táirgeadh 
ansin. Tá sé tábhachtach roinnt taighde táirge/seirbhíse a dhéanamh chun a chinntiú 
gur féidir an tionscadal a chur i gcrích. 

Tá sé ríthábhachtach fios a bheith agaibh céard iad na comhpháirteanna go léir a 
bheidh riachtanach mar aon le trealamh tábhachtach ar bith a theastóidh chun an 
táirge a thabhairt chun críche. B’fhéidir gur ghá cuid de na hábhair a bheadh in úsáid 
a athrú ag an bpointe seo má bhíonn deacrachtaí ag tarlú. Sa chaoi chéanna más 
seirbhís an gnó beidh sé ríthábhachtach a dhéanamh cinnte de gur féidir gach gné den 
tseirbhís a chur i gcrích ar an gcaighdeán is airde agus ar na costais a aithníodh. 

Má dhéanann sibh taighde ar an Idirlíon, in irisí, nuachtáin agus i siopaí ba cheart go 
dtabharfadh sé sin leid mhaith daoibh faoi na cineálacha táirge/seirbhíse a bhfuil 
éileamh air/uirthi ar an margadh. Tagann athrú ar thoighsí tomhaltóirí agus leantar 
athrú mar sin sna meáin de ghnáth.

Ní mór rialú cáilíochta a bheith i ngach gnó chun a chinntiú go mbeidh custaiméirí 
sásta. Moltar duine éigin a cheapadh a bheadh freagrach as táirgeadh agus as rialú 
cáilíochta.

Beidh córas táirgthe dea-eagraithe riachtanach chun a chinntiú gur féidir na horduithe 
a chur i gcrích in am. Chomh maith leis sin bíonn an baol ann go bhféadfaí iomarca 
ábhar nó gan dóthain ábhar a cheannach agus go gcruthódh sé sin fadhbanna amach 
anseo. B’fhiú orduithe a ghlacadh roimh ré agus éarlais a bheith leo chun an méid 
ábhar a theastódh a thomhas.

CUID A CÚIG: TÁIRGEADH  
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1. Cén áit a mbeidh na hearraí le táirgeadh/an tseirbhís le soláthar?

2. Cé a tháirgfidh na hearraí/a chuirfidh an tseirbhís ar fáil?

3. Cén chaoi go díreach a dtáirgfear na hearraí? Céard iad na céimeanna a bheidh 
 leis sin? / Céard iad na céimeanna a bheidh leis an tseirbhís a chur ar fáil?

4. Cén chaoi a n-eagrófar na tascanna/na jabanna?

5. Cá fhad a thógfaidh sé na hearraí a tháirgeadh/an tseirbhís a chur ar fáil?

BILEOG SAOTHAIR UIMH. 10
NA CÚIG CHEIST AR THÁIRGEADH
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RIALÚ STOIC

Gné an-tábhachtach i ngnó is ea an méid stoic a bhíonn ann a bhainistiú.

Bíonn siad seo a leanas san áireamh le stoc:

Amhábhair
Earraí a ceannaíodh lena ndíol ach nach bhfuil díolta fós
Earraí a bhíonn á dtáirgeadh ach nach mbíonn críochnaithe (‘obair idir lámha’ a  

  thugtar uirthi seo). 
Earraí a bhíonn táirgthe ach a bhíonn fós le díol (‘earraí críochnaithe’ a thugtar  

  orthu seo).
Páipéarachas oifige

Níorbh fholáir fios a bheith agat cén méid stoic a theastóidh chun earra a tháirgeadh 
nó cé chomh minic is a bheidh do sheirbhís ag teastáil chun an méid stoic a rialú. Tá sé 
ríthábhachtach duit fios a bheith agat cén méid stoic a bheidh riachtanach chuige seo.  
Mura mbíonn dóthain stoic istigh d’fhéadfadh go mbeadh moill mhór ann i dtaobh 
coinneáil le spriocdhátaí. Ar an láimh eile bíonn sé costasach ó thaobh sreabhadh airgid 
de an iomarca stoic a bheith istigh agus bíonn níos mó de bhaol caillteanais ann mar 
go mb’fhéidir nach ndíolfaí an stoc go léir nó go mbeadh sé gan mhaith (m.sh. mura 
ndíolfaí cácaí b’fhéidir go mbeadh siad stálaithe). Má bhreathnaíonn tú romhat leis an 
bpleanáil ní bheidh istigh agat ach an t-uasmhéid stoic a bheidh ag teastáil.

BILEOG SAOTHAIR UIMH. 11  
RIALÚ STOIC

Cén chaoi a bhfaighidh mé amach céard é an t-uasmhéid stoic a theastóidh?
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1. Mínigh an próiseas a úsáideadh chun do tháirge a tháirgeadh/do sheirbhís a chur ar  
 fáil.

2. Céard a bhí go maith/go dona faoin modh a roghnaíodh?

3. Céard iad na deacrachtaí a bhí agat le linn an phróisis?

4. Céard a d’fhoghlaim tú fút féin as an bpróiseas?

5. Céard a d’fhoghlaim tú faoi na baill foirne a bhí leat as an bpróiseas?

6. Céard iad na scileanna a d’fhéadfá féin agus d’fhoireann a fhoghlaim le go 
 n-éireodh le d’fhoireann oibriú ar mhodh níos éifeachtaí?

BILEOG SAOTHAIR UIMH. 12
TÁIRGEADH
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Nuair a bheidh sibh tagtha ar chinneadh faoin táirge nó faoin tseirbhís agus nuair a 
bheidh an taighde margaidh críochnaithe agaibh beidh sé in am tosú ag táirgeadh 
ansin. Tá sé tábhachtach roinnt taighde táirge/seirbhíse a dhéanamh chun a chinntiú 
gur féidir an tionscadal a chur i gcrích. 

Tá sé ríthábhachtach fios a bheith agaibh céard iad na comhpháirteanna go léir a 
bheidh riachtanach mar aon le trealamh tábhachtach ar bith a theastóidh chun an 
táirge a thabhairt chun críche. B’fhéidir gur ghá cuid de na hábhair a bheadh in úsáid 
a athrú ag an bpointe seo má bhíonn deacrachtaí ag tarlú. Sa chaoi chéanna más 
seirbhís an gnó beidh sé ríthábhachtach a dhéanamh cinnte de gur féidir gach gné den 
tseirbhís a chur i gcrích ar an gcaighdeán is airde agus ar na costais a aithníodh. 

Má dhéanann sibh taighde ar an Idirlíon, in irisí, nuachtáin agus i siopaí ba cheart go 
dtabharfadh sé sin leid mhaith daoibh faoi na cineálacha táirge/seirbhíse a bhfuil 
éileamh air/uirthi ar an margadh. Tagann athrú ar thoighsí tomhaltóirí agus leantar 
athrú mar sin sna meáin de ghnáth.

Ní mór rialú cáilíochta a bheith i ngach gnó chun a chinntiú go mbeidh custaiméirí 
sásta. Moltar duine éigin a cheapadh a bheadh freagrach as táirgeadh agus as rialú 
cáilíochta.

Beidh córas táirgthe dea-eagraithe riachtanach chun a chinntiú gur féidir na horduithe 
a chur i gcrích in am. Chomh maith leis sin bíonn an baol ann go bhféadfaí iomarca 
ábhar nó gan dóthain ábhar a cheannach agus go gcruthódh sé sin fadhbanna amach 
anseo. B’fhiú orduithe a ghlacadh roimh ré agus éarlais a bheith leo chun an méid 
ábhar a theastódh a thomhas.

CUID A CÚIG: TÁIRGEADH  
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AN TÁBHACHT ATÁ I GCEIST LE  
MEASÚNÚ RIOSCA A BHEITH DÉANTA

Cén Fáth Is Gá Dom Measúnú Riosca a Dhéanamh? 
Tá sé an-tábhachtach Measúnú Riosca ar do ghnó a dhéanamh le linn an phróisis 
táirgthe. Is féidir a chinntiú, trí Measúnú Riosca a dhéanamh, nach gcuirfear tú féin nó 
aon duine eile i gcontúirt phearsanta agus nach gcuirfear aon mhaoin i bpriacal, nó go 
gcruthófar riosca go ndéanfar damáiste don chlú nó go gcaillfear aon airgead mar gheall 
ar an fhiontraíocht mac léinn a dhéanann tú. 
Ba chóir go n-áireofar mar chuid den Mheasúnú Riosca táirgeadh, cóimeáil, díol agus 
úsáid do tháirge nó do sheirbhíse. Má tá táirge á dhéanamh agat féin / ag d’fhoireann, ní 
mór duit próiseas scríofa a bheith leagtha síos ina bhfuil cur síos ar na céimeanna atá le 
déanamh chun an táirge a dhéanamh. 

Cad ba chóir dom a chur san áireamh sa mheasúnú riosca? 

1. Aithnigh guaiseacha a eascraíonn as do dhearadh 

2. Déan measúnú ar cé chomh tromchúiseach is atá an riosca 

3. Déan cinneadh ar cad is gá duit a dhéanamh chun na rioscaí sin a dhíothú nó a laghdú 

Ba chóir go mbeadh córas curtha i bhfeidhm chun an chaoi a bhfuiltear tar éis déanamh 
réidh leis an riosca, nó a laghdú, a dhoiciméadú le linn an phróisis dearaidh agus ar an tslí 
a chuir tú an fhaisnéis riachtanach ar fáil maidir le haon rioscaí atá fágtha.

Mar dhearthóir táirgí ní mór duit a chinntiú gur féidir an tionscadal a thógáil le bheith 
sábháilte, gur féidir é a chothabháil go sábháilte agus go gcomhlíonann sé leis an 
reachtaíocht sábháilteachta agus sláinte ábhartha go léir. 

	 	 Treoir	ghinearálta	don	tsábháilteacht:	“Nuair	a	bhíonn	amhras	ort,	ná		
	 	 déan	é!”

1. Mínigh an próiseas a úsáideadh chun do tháirge a tháirgeadh/do sheirbhís a chur ar  
 fáil.

2. Céard a bhí go maith/go dona faoin modh a roghnaíodh?

3. Céard iad na deacrachtaí a bhí agat le linn an phróisis?

4. Céard a d’fhoghlaim tú fút féin as an bpróiseas?

5. Céard a d’fhoghlaim tú faoi na baill foirne a bhí leat as an bpróiseas?

6. Céard iad na scileanna a d’fhéadfá féin agus d’fhoireann a fhoghlaim le go 
 n-éireodh le d’fhoireann oibriú ar mhodh níos éifeachtaí?

BILEOG SAOTHAIR UIMH. 12
TÁIRGEADH
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Taighde Príomhúil 
(Taighde Páirce) 

 An Cineál Taighde Sonraí

Eolas é seo a bhaileoidh tú féin nuair a dhéanfaidh tú 
taighde allamuigh cosúil le ceistneoirí a líonadh   
nó tuairisc a chur le chéile ar shiopadóireacht  
folachais a dhéanamh ar d’iomaitheoirí tar éis duit  
bualadh isteach chucu nó a dtáirge/seirbhís a   
cheannach.  D’fhéadfá freisin suí taobh amuigh   
d’áitreabh d’iomaitheoirí agus an líon carranna,   
custaiméirí agus cibé cé chomh minic is a   
fhaigheann siad soláthairtí, a chomhaireamh. 

Taighde Tánaisteach  
(Taighde Deisce)

Téarma é seo a luaitear i gcoitinne le bailiú sonraí  
tánaisteacha nó sonraí atá bailithe/foilsithe cheana   
féin. Is iondúil gur tuarascálacha agus staitisticí  
foilsithe, atá ar fáil go leictreonach nó i gcóip chrua, an 
chiall a bhíonn ag an gcuid is mó de na daoine leis sin. 
Foinsí tábhachtacha is ea bróisiúir/praghasliostaí na 
n-iomaitheoirí a d’fhéadfadh a bheith agat a bhailiú, an 
leabharlann, bunachair shonraí ar líne, nuachtáin agus 
an tIdirlíon. Bíonn na buntáistí seo leis an   
taighde tánaisteach - is féidir é a dhéanamh go  
tapa, bíonn sé ar fáil agus bíonn sonraí le fáil as nach 
mbeifeá féin ábalta iad a bhailiú, b’fhéidir. Ní foláir duit 
mar sin féin an fhoinse a scrúdú agus a chinntiú go 
mbíonn an t-eolas cothrom le dáta.
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Acmhainní: 
Is foinse faisnéise áisiúil é suíomh gréasáin www.hsa.ie nuair atá do Mheasúnú 
Riosca á dhéanamh agat.  

 
Sampla de Shaincheisteanna Sábháilteachta i dTáirgí agus i mBearta Sábháilteachta Molta 

 

Coimeádán Buainte agus Stórála 
Báistí 

Cinntigh go bhfuil glas sábháilte ar an táirge 
chun a chinntiú nach féidir le leanaí óga é a 
oscailt  

Táirgí Bia Iarr ar an múinteoir Eacnamaíochta Baile 
maoirseacht a dhéanamh ar an ullmhúchán, ar 
an tsláinte agus ar sábháilteacht agus ar 
threoirlínte an FSS  

Bréagáin Leanaí Más rud é go bhfuil Páirteanna Beaga 
iontu, ní mór é a lipéadú go bhfuil siad 
mí- oiriúnach d o leanaí atá faoi 3 
bliana d'aois  

Luchtairí agus Giuirléidí Gaolmhara: 
m.sh. Coimeádáin le haghaidh fón póca 
le linn luchtú 

Féadfar iad a róthéamh agus  a bheith ina 
nguais dóiteáin srl.… Faigh comhairle ón 
Oifigeach Dóiteáin maidir le sábháilteacht 
táirgí  

Cruinnithe le 3ú Páirtithe Ba chóir go bhfreastalódh níos mó ná mac 
léinn amháin ar chruinnithe lasmuigh den scoil 
nuair a  bhíonn tríú páirtithe ann i gcónaí. 
Cinntigh go bhfuil na scoláirí soiléir faoi nach 
bhfreastalófar ar aon chruinniú dá leithéid le 
níos lú ná beirt mhac léinn i láthair  

Táirgí cúraim phearsanta m.sh. 
gallúnacha lámhdhéanta 

Bí cúramach faoi tháirgí a ionghabháil nó a 
chuirtear ar an gcraiceann, toisc go bhfuil an 
rialú cáilíochta ríthábhachtach ina leithéid de 
chás. Tá go leor rialacha, rialachán agus dlíthe 
maidir le táir gí pearsanta, agus is cuid an -
riachtanach den chineál seo de tháirgeadh gnó 
é an taighde dá bharr.  
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Margadh- céard é sin?

Margadh - sin iad na ceannaitheoirí go léir atá ann agus na ceannaitheoirí go léir a 
d’fhéadfadh a bheith ann le do tháirge nó do sheirbhís a cheannach.

Margaíocht - céard í sin?

Margaíocht - is éard atá i gceist le margaíocht freastal ar riachtanais do chustaiméirí 
chomh maith is atá ar do chumas, fad is atá do tháirge/do sheirbhís á dhíol/á díol 
agat ar an bpraghas is fearr, cibé áit is féidir leat é, agus fad is atá cur chun cinn nó 
fógraíocht oiriúnach ar siúl agat agus fad is atá brabús á dhéanamh agat.

Bunchéimeanna sa Mhargaíocht

1. Aithin an riachtanas agus téigh roimhe.
2. Déan taighde ar an margadh.
3. Forbair táirge/seirbhís agus branda.
4. Leag praghas ar an táirge/seirbhís don mhargadh.
5. Cuir an táirge/seirbhís chun cinn ar an margadh agus díol é/í.
6. Dáil amach an táirge/an tseirbhís ar an margadh.

An Meascadh Margaíochta

Is í an abairt an meascadh margaíochta an abairt is cáiliúla sa mhargaíocht.  ‘Bearta’ 
margaíochta na gnéithe atá ann. Táirge, praghas, áit, cur chun cinn agus pacáistiú na 
gnéithe atá sa mheascadh margaíochta.

PRAGHAS

CUR CHUN CINN

PACÁISTIÚ

TÁIRGE

ÁIT

AN MEASCADH 
MARGAÍOCHTA

CUID A SÉ: MARGAÍOCHT 
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 Táirge...déan taighde ar d’iomaitheoirí agus faigh amach céard iad na riachtanais  
 atá ag do chustaiméirí. Ceartaigh an táirge nó an tseirbhís más gá.  Bí ar an eolas  
 faoina bhfuil i gceist le rialú cáilíochta agus sláinte agus sábháilteacht. An bhfuil sé 
 i gceist agat seirbhís iardhíolachán a chur ar fáil do chustaiméirí? An gá duit do   
 tháirge/do sheirbhís a phaitinniú chun tú féin a chosaint agus gan cead a bheith ag 
 daoine eile é/í a chóipeáil. Ní foláir duit muinín a bheith agat go mbeidh do tháirge/ 
 do sheirbhís inmharthana.

 Praghas...scrúdaigh na costais saothair agus na corrlaigh bhrabúis a bheidh agat.  
 Ní mar a chéile iad. Faigh amach cén costas atá á ghearradh ag d’iomaitheoirí.  
 An bhfuil táirge /seirbhís uathúil agat agus an bhféadfá costas níos airde a 
 ghearradh? Beidh luach ar airgead ó do chustaiméirí dá bhrí sin ní mór duit 
  fáil amach céard atá siad sásta a íoc agus an praghas réalaíoch é sin do do ghnó a  
 d’fhágfadh go mbeadh brabús á dhéanamh agatsa. B’fhéidir go mbeadh lascainí  
 nó tairiscintí speisialta ar fáil uait ó am go ham (m.sh. do dhaltaí/mic léinn nó do  
 phinsinéirí seanaoise).  

 Áit…suíomh, suíomh, suíomh. Bí suite in áit a mbeidh sé éasca ag do chustaiméirí  
 ceannach uait. Céard iad na cineálacha áiteanna a mbeidh tú ag díol do tháirgí   
 iontu?  I do scoil agus ansin amháin nó an  dtabharfaidh tú do dhúshlán féin agus  
 d’aghaidh a thabhairt amach taobh amuigh di?  An bhfuil teacht agat ar chóras 
 iompair agus an mbeidh tú ag seachadadh?  Nó an é go mbeidh tú ag díol go   
 díreach le postdíol agus tríd an idirlíon ar eBay. m.sh.?

 Cur chun cinn…tarraing aird ar do ghnó m.sh. réitigh póstaeir, bíodh comórtas  
 agat sa scoil nó sa nuachtán áitiúil.  Bí réidh. Faigh cead labhairt le gach aon cheann  
 de na ranganna nó bíodh cur i láthair agat in am lóin. Más bia a bheidh á dhíol agat,  
 tabhair blaiseadh do dhaoine agus iarr orthu do tháirge a chur i gcomparáid le 
 táirgí iomaitheoirí.  Tabhair samplaí do dhaoine.  Déan ransú smaointe in éineacht 
 le  do chairde le teacht ar smaoineamh maith fógraíochta a thabharfadh le rá go  
 raibh luach ar airgead le fáil as.  An bhfuil ainm nó lógó uathúil agat a gcuimhneodh  
 daoine eile air agus a cheanglódh siad leatsa?

 Pacáistiú…tuig go bhfuil an-tábhacht leis an bpacáistiú agus tú ag cur do tháirge  
 chun cinn.  Dúirt moltóirí roimhe seo nach gcuimhníonn daltaí machnamh ar a   
 dtáirge a phacáistiú. Machnaigh ar an gcuma a bheidh ar an bpacáistiú, ar an 
 dath, ar an íomhá nó ar an lógó a sheasann duitse.  Tabharfaidh sé go leor le fios 
 faoi do ghnó. B’fhéidir go ndéanfadh custaiméirí a n-intinn suas ceannach uait 
 mar gheall ar dhearaí a tharraingíonn aird ar do phacáistiú.
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Roinnt Sainmhínithe Úsáideacha i gCúrsaí Margaíochta: 

 Deighilt an Mhargaidh…is é sin tomhaltóirí a chur i gcatagóirí éagsúla bunaithe  
 ar aicme  shocheacnamaíoch (agus leibhéil éagsúla d’ioncam indiúscartha acu);   
 creideamh; suíomh tíreolaíoch; aois; inscne; agus araile.  

 Margadh Nideoige…é sin ‘bearna’ a fháil sa mhargadh do tháirge nua agus   
 meascadh margaíochta a fhorbairt go speisialta don mhargadh sin  

 Líonrú…modh margaíochta é seo trína gcruthaítear deiseanna gnó as rudaí a 
 dhéanamh ar nós a bheith  ag caint le comharsana; bleid a bhualadh ar strainséir i 
 seomra feithimh; lámh chúnta a thabhairt an lá a  mbeadh an pháirc áitiúil á   
 glanadh suas go deonach agus araile.  Modh an-éifeachtach agus éifeachtúil ó   
 thaobh costais de é seo chun an scéala faoi do tháirge/do sheirbhís a scaipeadh.

Plean Margaíochta

Cuir Plean Margaíochta le chéile agus bíodh ráiteas misin, na pointí uathúla díola 
atá agatsa agus riachtanais agus tairbhí do ghnó tugtha síos ann chomh maith le 
spriocmhargadh do tháirge/do sheirbhíse.  Ba cheart iad seo a bheith sa phlean - sonraí 
faoi do tháirge, an áit a mbeidh do ghnó bunaithe, an praghas a ghearrfaidh tú agus an 
chaoi a ndéanfaidh tú an fhógraíocht. 
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 Táirge...déan taighde ar d’iomaitheoirí agus faigh amach céard iad na riachtanais  
 atá ag do chustaiméirí. Ceartaigh an táirge nó an tseirbhís más gá.  Bí ar an eolas  
 faoina bhfuil i gceist le rialú cáilíochta agus sláinte agus sábháilteacht. An bhfuil sé 
 i gceist agat seirbhís iardhíolachán a chur ar fáil do chustaiméirí? An gá duit do   
 tháirge/do sheirbhís a phaitinniú chun tú féin a chosaint agus gan cead a bheith ag 
 daoine eile é/í a chóipeáil. Ní foláir duit muinín a bheith agat go mbeidh do tháirge/ 
 do sheirbhís inmharthana.

 Praghas...scrúdaigh na costais saothair agus na corrlaigh bhrabúis a bheidh agat.  
 Ní mar a chéile iad. Faigh amach cén costas atá á ghearradh ag d’iomaitheoirí.  
 An bhfuil táirge /seirbhís uathúil agat agus an bhféadfá costas níos airde a 
 ghearradh? Beidh luach ar airgead ó do chustaiméirí dá bhrí sin ní mór duit 
  fáil amach céard atá siad sásta a íoc agus an praghas réalaíoch é sin do do ghnó a  
 d’fhágfadh go mbeadh brabús á dhéanamh agatsa. B’fhéidir go mbeadh lascainí  
 nó tairiscintí speisialta ar fáil uait ó am go ham (m.sh. do dhaltaí/mic léinn nó do  
 phinsinéirí seanaoise).  

 Áit…suíomh, suíomh, suíomh. Bí suite in áit a mbeidh sé éasca ag do chustaiméirí  
 ceannach uait. Céard iad na cineálacha áiteanna a mbeidh tú ag díol do tháirgí   
 iontu?  I do scoil agus ansin amháin nó an  dtabharfaidh tú do dhúshlán féin agus  
 d’aghaidh a thabhairt amach taobh amuigh di?  An bhfuil teacht agat ar chóras 
 iompair agus an mbeidh tú ag seachadadh?  Nó an é go mbeidh tú ag díol go   
 díreach le postdíol agus tríd an idirlíon ar eBay. m.sh.?

 Cur chun cinn…tarraing aird ar do ghnó m.sh. réitigh póstaeir, bíodh comórtas  
 agat sa scoil nó sa nuachtán áitiúil.  Bí réidh. Faigh cead labhairt le gach aon cheann  
 de na ranganna nó bíodh cur i láthair agat in am lóin. Más bia a bheidh á dhíol agat,  
 tabhair blaiseadh do dhaoine agus iarr orthu do tháirge a chur i gcomparáid le 
 táirgí iomaitheoirí.  Tabhair samplaí do dhaoine.  Déan ransú smaointe in éineacht 
 le  do chairde le teacht ar smaoineamh maith fógraíochta a thabharfadh le rá go  
 raibh luach ar airgead le fáil as.  An bhfuil ainm nó lógó uathúil agat a gcuimhneodh  
 daoine eile air agus a cheanglódh siad leatsa?

 Pacáistiú…tuig go bhfuil an-tábhacht leis an bpacáistiú agus tú ag cur do tháirge  
 chun cinn.  Dúirt moltóirí roimhe seo nach gcuimhníonn daltaí machnamh ar a   
 dtáirge a phacáistiú. Machnaigh ar an gcuma a bheidh ar an bpacáistiú, ar an 
 dath, ar an íomhá nó ar an lógó a sheasann duitse.  Tabharfaidh sé go leor le fios 
 faoi do ghnó. B’fhéidir go ndéanfadh custaiméirí a n-intinn suas ceannach uait 
 mar gheall ar dhearaí a tharraingíonn aird ar do phacáistiú.
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BILEOG SAOTHAIR UIMH. 1
PLEAN MARGAÍOCHTA

Ainm an Ghnó:

An Spriocmhargadh (Cuimhnigh ar Dheighilt an Mhargaidh):

Ráiteas Misin:

Praghas:

Pointe Uathúil Díola:

Fógraíocht:

Riachtanais an Ghnó:

Tairbhí an Táirge/na Seirbhíse:
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1. An gceapann tú gur éirigh leis an gcaoi a ndearna tú margaíocht ar do tháirgí?

2. Céard eile a dhéanfá seachas sin?

3. Cén cineál táirge/seirbhíse atá le tairiscint agat do chustaiméirí a d’fhéadfadh a   
 bheith agat?

4. Cén cineál fógraíochta a oibríonn le haghaidh an chineáil táirge/seirbhíse atá agat?

5. Déan liosta de roinnt áiteanna ina bhféadfá do tháirgí/do sheirbhís a dhíol.

BILEOG SAOTHAIR UIMH. 14
MARGAÍOCHT
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BILEOG SAOTHAIR UIMH. 1
PLEAN MARGAÍOCHTA

Ainm an Ghnó:

An Spriocmhargadh (Cuimhnigh ar Dheighilt an Mhargaidh):

Ráiteas Misin:

Praghas:

Pointe Uathúil Díola:

Fógraíocht:

Riachtanais an Ghnó:

Tairbhí an Táirge/na Seirbhíse:
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CUID A SEACHT:
 

Úsaideanna an chuid is mó de ghnónna meáin shóisialta mar chuid dá straitéis 
mhargaíochta. Mar sin féin, is féidir é a úsáid freisin mar uirlis spraoiúil agus 
chruthaitheach chun feasacht bhranda a ardú agus dílseacht bhranda a thógáil. Is 
bealach luachmhar é chun branda do ghnó a thógáil i measc do lucht féachana dírithe 
trí chead a thabhairt do chustaiméirí agus custaiméirí féideartha a bheith mar chuid 
den phobal a bhfuil tú ag tógáil. 

Is í an eochair do ghnó rathúil ná teaghmháil ghníomhach le custaiméirí ar bhealach 
spraoiúil agus dearfach. Tá sé tábhachtach cuimhniú go seasann do bhealaí meáin 
shóisialta do ghlór do chomhlachta, mar sin tá sé barrthábhachtach a bhunú cén sórt 
glór gur mhaith leat do do chomhlacht.  

Leathanach Gnó Facebook:

Is féidir le comhlacht leathanach gnó Facebook a chruthú inar féidir le leantóirí an 
leanthanaigh a rá gur maith leo é. Ba cheart go mbeadh roinnt gnéithe suimiúla do do 
leantóirí, cuir i gcás an méid seo: 

 • Athbhreithniú a phostáil de do ghnó 
 • Teachtaireacht a chur chuig do chomhlacht más maith leo teagmháil a    
  dhéanamh leat 
 • Moltaí/ aiseolas a phostáil ar do leathanach 

Chomh maith leis seo, tá roinnt uirlisí an-úsáideach ag do leathanach Facebook duit, 
ina measc seo, ligeann sé duit and méid seo a dhéanamh: 

 • Anailís a dhéanamh ar ‘léargais leathanaigh’ chun féachaint cé chomh    
  tábachtach is atá do phostanna
 • An chuid “Fúinn” a líonadh isteach chun eolas faoi do chomhacht a roinnt 
 • Comórtais a rith (bí aireach ar na Rialacha dochta Facebook maidir leo seo) 

Bealach spraoiúil agus idirghníomhach chun do tháirge/ seirbhís chun sruthú beo 
Facebook a dhéanamh (Déan cinnte go gcuireann tú aithne ar théarmaí seirbhíse ar 
cheart duit leanacht agus tú á dhéanamh. Má sháraíonn comhlacht na rialacha seo, is 
féidir le Facebook an cuntas a scriosadh nó a chur ar fionraí). 

NA MEÁIN SHÓISIALTA 

MAR ÁIS MHARGAÍOCHTA / AG BAINISTIÚ EOLAIS

 AGUS TEICNEOLAÍOCHTA  
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Cuntas Gnó Twitter 

Cruthaítar cunats gnó Twitter ar an mbealach céanna agus cuntas pearsanta Twitter. Tá 
sé úsáideach nasc do láithreán Gréasáin do chomhlachta a chur ar do phróifíl Twitter 
chun speagadh a thabhairt d’úsáideoirí fáil amach níos mó faoi do ghnó. Tá Twitter an-
éifeachtach mar uirlis chun a bheith rannpháirteach le gnónna eile, go háirithe iad siúd 
ag glacadh páirte sa chomórtas CEP. 

Instagram, Snapchat agus Vine

Is bealaí spraoiúla agus nuálacha iad seo chun dul i dteagmháil le do chustaiméirí:
 • Tá rith comórtaisí an-éifeachtach ar Instagram (cosúil le cairde a thagáil).
 • Is spraoi é scéalta snapchat, ach déan cinnte go sábhálann tú na cinn is fearr  
  ionas gur féidir leat iad a uaslódáil ar Facebook nó Twitter ag pointe níos   
  déanaí. Is féidir na grianghrafanna is spraoiúla a íoslódáil agus a uaslódáil ar  
  do chuntas Twitter. 
 • Is é an dúshlán le Snapchat ná gur féidir leis a bheith an-deacair leantóirí 
  nua a fháil - mar sin,  Tá cur chun cinn do Snapcode ar bhealaí meáin 
  shóisialta eile tairbheach. Cinntíonn sé freisin gur gá leis an mbainisteoir 
  cuntais “smaoineamh taobh amuigh den bhosca” chun bealaí suimiúla a 
  chruthú chun níos mó leantóirí a fháil. 
 • Is féidir le gnónna lúbanna 6 soicind a úsáid go cliste chun a dtáirgí a chur 
  chun cinn agus a mbranda a fheabhsú. Chun tosú, ní gá ach cuntas Vine a 
  oscailt tríd an bhfeidhmchlár Vine. Agus ar aghaidh leat! Is féidir iad a chur  
  chun cinn ar do chuntais eile freisin. 

Ná déan dearmad nascadh leis an gClár Fiontraíochta Daltaí ar mheáin 
shóisialta freisin chun na nuashonraí agus leideanna nua a fháil le linn na 
bliana:
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CUID A SEACHT:
 

Úsaideanna an chuid is mó de ghnónna meáin shóisialta mar chuid dá straitéis 
mhargaíochta. Mar sin féin, is féidir é a úsáid freisin mar uirlis spraoiúil agus 
chruthaitheach chun feasacht bhranda a ardú agus dílseacht bhranda a thógáil. Is 
bealach luachmhar é chun branda do ghnó a thógáil i measc do lucht féachana dírithe 
trí chead a thabhairt do chustaiméirí agus custaiméirí féideartha a bheith mar chuid 
den phobal a bhfuil tú ag tógáil. 

Is í an eochair do ghnó rathúil ná teaghmháil ghníomhach le custaiméirí ar bhealach 
spraoiúil agus dearfach. Tá sé tábhachtach cuimhniú go seasann do bhealaí meáin 
shóisialta do ghlór do chomhlachta, mar sin tá sé barrthábhachtach a bhunú cén sórt 
glór gur mhaith leat do do chomhlacht.  

Leathanach Gnó Facebook:

Is féidir le comhlacht leathanach gnó Facebook a chruthú inar féidir le leantóirí an 
leanthanaigh a rá gur maith leo é. Ba cheart go mbeadh roinnt gnéithe suimiúla do do 
leantóirí, cuir i gcás an méid seo: 

 • Athbhreithniú a phostáil de do ghnó 
 • Teachtaireacht a chur chuig do chomhlacht más maith leo teagmháil a    
  dhéanamh leat 
 • Moltaí/ aiseolas a phostáil ar do leathanach 

Chomh maith leis seo, tá roinnt uirlisí an-úsáideach ag do leathanach Facebook duit, 
ina measc seo, ligeann sé duit and méid seo a dhéanamh: 

 • Anailís a dhéanamh ar ‘léargais leathanaigh’ chun féachaint cé chomh    
  tábachtach is atá do phostanna
 • An chuid “Fúinn” a líonadh isteach chun eolas faoi do chomhacht a roinnt 
 • Comórtais a rith (bí aireach ar na Rialacha dochta Facebook maidir leo seo) 

Bealach spraoiúil agus idirghníomhach chun do tháirge/ seirbhís chun sruthú beo 
Facebook a dhéanamh (Déan cinnte go gcuireann tú aithne ar théarmaí seirbhíse ar 
cheart duit leanacht agus tú á dhéanamh. Má sháraíonn comhlacht na rialacha seo, is 
féidir le Facebook an cuntas a scriosadh nó a chur ar fionraí). 

NA MEÁIN SHÓISIALTA 

MAR ÁIS MHARGAÍOCHTA / AG BAINISTIÚ EOLAIS

 AGUS TEICNEOLAÍOCHTA  
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MEÁIN SHÓISIALTA MAR UIRLIS MHARGAÍOCHTA:

Conas Tosú: 

Mar fhoireann, is gá suí síos lena chéile agus socrú cén tslí ar mhaith libh bhur 
gcomhlacht a chur chun cinn ar na meáin shóisialta. Bígí feasach agus sibh ag roghnú 
Bainisteoir Meáin Shóisialta. Ba cheart go mbeadh craic ag baint leis/léi agus tuiscint 
aige/aici ar an tslí a oibríonn na meáin shóisialta. 

NA RUDAÍ AR CHEART AGUS NÁR CHEART A 
DHÉAMAMH AR NA MEÁIN SHÓISIALTA:

Seo roinnt rudaí ar cheart agus nár cheart a dhéanamh chun cabhrú leat do pgobal a 
thógáil ar na meáin shóisialta:

DÉAN...  caith am ag oibriú amach nósanna do leantóirí agus cén uair a mbíonn 
siad ar mheáin shóisialta - ní fiú rud éigin a phostáil le lin an lae má bhíonn do leantóirí 
ar scoil agus seans nach seiceálfaidh siad a gcuntais go dtí an tráthnóna sin. Smaoinigh 
ar cén uair a mbíonn siad ar líne agus postáil ag na huaireanta sin. 

DÉAN...  Aimsigh agus féach ar cuntais mheáin shóisialta a bhfuil cáil orthu agus 
cinn a bhfuil dearfach agus tarraingteach. D’fhéadfá leidanna luachmhara a phiocadh 
astu. Déan anailís ar na pictiúir/tvíteanna/postanna/físeáin a fhaigheann an aird is mó 
agus na freagraí is mó agus déan iarracht seo a chóipeáil ar bhealach éigin. 

DÉAN... smaoinigh ar an méid a bhaineann tú taitneamh as faoi na meáin 
shóisialta agus déan iarracht seo a chur in iúl i do chuid postanna.   

DÉAN...  téigh i deagmháil le fiontair daltaí eile - abair gur mhaith leat é, roinné, 
tagáil a bpostanna agus a bpictiúir, athtvíteáil a tvíteanna spraoiúla, go háirithe má 
bhainfidh do lucht leanúna taitneamh astu. Uaidh sin is móide go rachaidh siad i 
dteagmháil leatsa  agus go roinnfidh siad rudaí uaitse freisin. 

DÉAN...  féach ar chomhlachtaí eile gur féidir leat nascadh leo. Tosaigh ag babhtáil, 
ag roinnt agus ag cur chun cinn a chéile ar mheáin shóisialta. Sa bhealach seo, 
cinneofar go dtaitneoidh do phostanna leo agus do tvíteanna, agus pictiúir, agus go 
ndéanfar athtvíteáil agus tagáil orthu.  

DÉAN...  Gabh buíochas as daoine a roinn, a d’athtvíteáil agus thagáil do 
phostanna agus pictiúir mar go bhfuil siad ag cuidiú leat do bhranda agus do 
theachtaireacht a roinnt le cairde.  
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DÉAN...  Déan cur chun cinn ar do chuntais ar fad ionas go mbíonn tú ag cur go 
láidir le do lucht leanúna de réir a chéile. Cuimhnigh, níl na cuntais ar fad ag gach duine, 
mar sin déan cinnte go mbíonn tú ar na cuntais ar fad ina bhfuil do spriocmhargadh ina 
chónaí. 

DÉAN...   cur ar bun cuntas Hootsuite nó Tweetdeck chun do phostanna a sceidealú 
ag tús na seachtaine. Déan sceidealú ar na postanna seo d’amannta an lae agus 
amannta an tráthnóna a bhfuil a fhios agat go mbeidh do lucht leanúna ar mhéain 
shóisialta. Ba cheart freisin a bheith teagmhálach le do lucht leanúna taobh amuigh de 
na tvíteanna sceidealaithe seo. Bí cinnte seiceáil isteach uair amháin sa lá chun freagra 
a thabhairt ar phostanna an lucht leanúna.

NÁ DÉAN...  Ná caith le meáin shóisialta mar áit dhumpála d’ofrálacha agus 
promóisin do do tháirge/ seirbhís. Cuirfidh seo isteach ar do lucht leanúna agus éireoidh 
siad as thú a leanacht.  

NÁ DÉAN...  ná lean ar aghaidh ag déanamh iarrachta i gcónaí do tháirge/ 
seirbhís a dhíol ar mheáin shóisialta. Arís, éireoidh do lucht leanúna as thú a leanact. 
Úsáid an riail 80/20 anseo - 80% de do phostanna idirghníomhach agus spraoiúil agus 
20% díobh ag baint le promóisin. 

NÁ DÉAN...  ná bí ródháiríre - bí spraoiúil agus cruthaitheach! Bí thú féin agus 
roinn é  ar na meáin shóisialta agus freagróidh do lucht leanúna dó seo. 

Soláthraíodh na treoirlínte thuas maidir le meáin shóisialta ag Essential French,
Corcaigh, buaiteoirí den Ghradam Mheáin Shóisialta Bhord Gáis agus Gradaim Margaíochta 
Digiteacha Chomhlachas Chorcaí 2014. Is féidir sinn a leanúint ar ár leathanacht Facebook, 
Snapchat @essentialfrench, Insta @essentialfrenchcork, Twitter @PetitTweetCork agus Vine

EFerVines, chun d’eispéiris a roinnt linn. 

TABHAIR DO D’AIRE: Is faoin scoil atá sé cead a thabhairt do mhic léinn atá ag glacadh 
páirte sna Dámhachtainí Fiontraíochta Mac Léinn úsáid a bhaint as na meáin shóisialta mar 
uirlis nó áis mhargaíochta i gcur chun cinn a ngnó. 
Faoi Scéim Marcála na nDámhachtainí Fiontraíochta Mac Léinn, bronntar duais ‘Mheáin 
Shóisialta’ ar bhonn náisiúnta agus d’fhéadfaí an duais a bhronnadh ag na babhtaí  
Réigiúnacha Ceannais chomh maith.  Mura gceadaíonn scoileanna faoi leith áfach, 
d’fhiontraíochtaí mac léinn úsáid a bhaint as na meáin shóisialta, ní bheidh siad faoi 
mhíbhuntáiste faoi scéim marcála ghinearálta na nDámhachtainí.  
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MEÁIN SHÓISIALTA MAR UIRLIS MHARGAÍOCHTA:

Conas Tosú: 

Mar fhoireann, is gá suí síos lena chéile agus socrú cén tslí ar mhaith libh bhur 
gcomhlacht a chur chun cinn ar na meáin shóisialta. Bígí feasach agus sibh ag roghnú 
Bainisteoir Meáin Shóisialta. Ba cheart go mbeadh craic ag baint leis/léi agus tuiscint 
aige/aici ar an tslí a oibríonn na meáin shóisialta. 

NA RUDAÍ AR CHEART AGUS NÁR CHEART A 
DHÉAMAMH AR NA MEÁIN SHÓISIALTA:
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DÉAN...  caith am ag oibriú amach nósanna do leantóirí agus cén uair a mbíonn 
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tagáil a bpostanna agus a bpictiúir, athtvíteáil a tvíteanna spraoiúla, go háirithe má 
bhainfidh do lucht leanúna taitneamh astu. Uaidh sin is móide go rachaidh siad i 
dteagmháil leatsa  agus go roinnfidh siad rudaí uaitse freisin. 

DÉAN...  féach ar chomhlachtaí eile gur féidir leat nascadh leo. Tosaigh ag babhtáil, 
ag roinnt agus ag cur chun cinn a chéile ar mheáin shóisialta. Sa bhealach seo, 
cinneofar go dtaitneoidh do phostanna leo agus do tvíteanna, agus pictiúir, agus go 
ndéanfar athtvíteáil agus tagáil orthu.  

DÉAN...  Gabh buíochas as daoine a roinn, a d’athtvíteáil agus thagáil do 
phostanna agus pictiúir mar go bhfuil siad ag cuidiú leat do bhranda agus do 
theachtaireacht a roinnt le cairde.  
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CUID A HOCHT: 
COSTÁIL AGUS PRAGHSÁIL / BHEITH UIMHEARTHA

 

Beidh tú tar éis breathnú isteach sa phraghas mar chuid den mheascadh margaíochta 
agus ba chóir duit barúil mhaith a bheith agat faoin bpraghas a bheidh custaiméirí 
sásta a íoc ar do tháirge/do sheirbhís. Tá sé ríthábhachtach go n-oibreofá amach cén 
costas iomlán a bheadh ar tháirge a tháirgeadh nó ar sheirbhís a chur ar fáil sa chaoi 
go mbeidh a fhios agat an gclúdóidh an praghas a ghearrfaidh tú na costais go léir 
agus beagán le cois le brabús a dhéanamh. Mar, is é sin an fáth a mbunaíonn daoine 
gnó sa chéad áit.

Conas a oibríonn tú amach na Costais Iomlána a ghabhann le Táirge a 
Dhéanamh?

Tá sé ríthábhachtach duit go mbeadh a fhios agat céard a chosnóidh an táirge ortsa 
sula dtosóidh tú ag díol.  Ní mór duit miondealú a dhéanamh le go mbeidh gach uile 
pháirt den táirge curtha san áireamh agat agus le go mbeidh a fhios agat go cinnte cé 
mhéad go díreach a chosnaíonn gach aon cheann de na páirteanna sin, fiú an chuid is 
lú díobh.  Tagann costais athraitheacha agus costais sheasta faoi chostais iomlána.

COSTAIS SHEASTA + COSTAIS ATHRAITHEACHA = 
COSTAIS IOMLÁNA

‘Costais Sheasta’ - Céard iad sin?

Costais sheasta - sin costais nach n-athróidh is cuma cé mhéid oibre a bheidh á 
déanamh.  Samplaí de chostais sheasta amuigh i saol mór an ghnó is ea cíos, rátaí agus 
árachas. Drochsheans go dtiocfaidh tusa trasna orthu seo, áfach. Tá sé tábhachtach go 
n-aithneoidh tú na costais go léir a bheidh ort agus go gcuirfidh tú san áireamh iad. 

Bainfidh costas le fógraíocht, mar shampla, le cártaí gnó agus le póstaeir dhaite a 
tháirgeadh ar ríomhaire deisce agus ar phrintéir. Ba cheart duit meastachán a bheith 
déanta agat ar chostas an pháipéir agus an dúigh a theastóidh chun na póstaeir a 
phriontáil mar ní mór a mheabhrú nach mbíonn siad seo saor in aisce.  Bainfidh costas 
le glaoch ar an teileafón ar chustaiméirí agus ar sholáthraithe agus le teachtaireachtaí 
téacs a bheith á seoladh idir bhaill na foirne agus ba cheart an costas sin a bheith sa 
mheastachán freisin. Beidh costas taistil ort as ábhair a bhailiú ó sholáthraithe agus 
táirgí críochnaithe a sheachadadh ar chustaiméirí.
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‘Costais Athraitheacha’ - Céard iad sin?

Costais athraitheacha - sin costais a athróidh de réir leibhéal oibre.  Costais saothair, 
pacáistiú agus araile, mar shampla.  Ba cheart duit meastachán a dhéanamh amach ar 
an am a chaithfidh tú ag obair ar do ghnó agus praghas a leagan ar do chuid ama.  Cé 
mhéad ama a thógann sé gach aon táirge a dhéanamh? An gcaitheann tú níos mó ama 
ar tháirge amháin seachas táirge eile a tháirgeadh? Má chaitheann, an bhféadfaidh tú 
níos mó a ghearradh orthusan?

Beidh barúil mhaith agat as an Taighde Margaidh faoin bpraghas atá custaiméirí sásta 
a íoc agus tabharfaidh sé deis duitse freisin oibriú amach cé mhéad earra gur dócha de 
a dhíolfaidh tú.  Beidh ar do chumas ansin na costais athraitheacha a oibriú amach in 
aghaidh an aonaid.  Nuair a bheidh na costais iomlána ar eolas agat beidh sé soiléir an 
bhféadfaidh nó nach bhféadfaidh an gnó brabús a dhéanamh.  Moltar píchairteacha, 
barraghraif agus araile a úsáid chun costálacha a chur i láthair níos fearr sa tuairisc 
ghnó agus iad a bheith ina gcuid de do thaispeántas gnó freisin, b’fhéidir.
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BILEOG SAOTHAIR UIMH. 1
ÁR GCOSTAIS GHNÓ

COSTAIS SHEASTA COSTAIS ATHRAITHEACHA
(m.sh. cíos, páipéarachas...)               (m.sh tuarastail, ábhair...)
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BILEOG SAOTHAIR UIMH. 16
COSTAS AONAID A OIBRIÚ AMACH

A. Oibrigh amach do Chostais Sheasta
 
 Costas Seasta      €

 Iomlán na gCostas Seasta     €

 Líon Aonad         

 Costais Sheasta in aghaidh an aonaid   €

B. Oibrigh amach do Chostais Athraitheacha   

 Costais Athraitheacha      €

 Iomlán na gCostas Seasta     €

 Líon Aonad         

 Costais Sheasta in aghaidh an aonaid   €

C. Suimigh ‘Costais Sheasta in aghaidh an aonaid’ agus ‘Costais     
 Athraitheacha in aghaidh an aonaid. 
 Déan an suimiú anseo:

 €  + €   = €
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PRAGHAS A LEAGAN AR DO THÁIRGE

A thúisce is a bheidh meastachán agat ar do chostais in aghaidh an aonaid féadfaidh 
tú tosú ansin ar an bpraghas a leagfaidh tú ar do tháirge a shocrú. Beartas praghsála a 
thugtar air seo agus is iomaí bealach lena dhéanamh.

 Praghsáil an Chostais plus – cuireann tú céatadán (m.sh.10%) le praghas an 
  aonaid agus sin é an praghas ar a ndíolfaidh tú é. Tugtar ‘Marcáil Suas’ ar an 
  gcéatadán seo mar sin bheadh 10% de mharcáil suas agat. Dá bhrí sin, mar 
 shampla, dá mba €14 praghas an aonaid agus go gcuirfeá 10% (.i. €1.40) leis is    
 €15.40 an praghas díola a bheadh agat.
 
 Praghsáil Iomaíoch – is é sin go socraíonn tú do phraghas chomh gar agus is   
 féidir é don phraghas atá ag d’iomaitheoir.  Mar shampla má tá €14.20 á ghearradh  
 ag d’iomaitheoir b’fhéidir go socróidh tusa ar €14.00 mar phraghas.  Déan do 
 mhachnamh go géar air seo mar sin féin mar b’fhéidir go mbeifeá siar leis sa    
 bhrabús.

 Treoirearraí Cailliúna – is é an bunphraghas nó praghas níos ísle ná an    
 bunphraghas an praghas a leagtar síos chun aird na gcustaiméirí a fháil go tapa 
 agus chun go ndéanfaidh tusa brabús ar rud éigin eile a cheannóidh siadsan.     
 Caithfidh tú bheith cúramach gan tú féin a chur as gnó.  Sampla de seo is ea 
 siopa ina ndíolfaí nuachtáin faoin mbunphraghas mar gur dócha dá dtiocfadh 
 duine  isteach sa siopa go gceannódh sé nó sí milseáin freisin, earraí a mbeadh   
 brabús níos airde astu. Ach ní bheadh sé seo feiliúnach mura mbeadh aon rud eile 
 le díol agat.

 Praghsáil le Sciar den Mhargadh a fháil – is é sin go mbeidh do phraghas os 
 cionn an bhunphraghais ach níos ísle ná an praghas a bheidh ag d’iomaitheoirí,   
 agus mar sin go bhfaighidh tú custaiméirí ó d’iomaitheoirí agus go mbeidh rogha  
 agat níos faide anonn an praghas a ardú agus níos mó brabúis a  dhéanamh. 
 Sampla mar seo b’fhéidir- go mbeadh an chéad eagrán d’irisleabhar ar fáil ar    
 phraghas íslithe sa chaoi go mbeadh daoine á chuardach sna siopaí agus ansin 
 go leagfá an praghas iomlán ar gach aon cheann eile de na heagráin.

 Ceannaireacht Praghsanna – leagann tú síos praghas atá ard mar go mbíonn  
 gné faoi leith ag baint leis an táirge agus go meastar gur só-earra é. Bíonn deis 
 agat go leor de do chostais a chlúdach go tapa.
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 Praghsáil Idirdhealaitheach – is é sin go bhféadfá praghsanna difriúla a 
 ghearradh ar chustaiméirí difriúla. D’fhéadfá mar shampla praghas níos ísle a    
 ghearradh ar Phinsinéirí Seanaoise agus ar Dhaltaí/Mic Léinn.

 Praghsáil Mheá ar Mheá – is é an cuspóir atá leis an modh seo fáil amach cén 
 leibhéal díolachán a bhaintear amach agus nach mbíonn brabús ná caillteanas   
 déanta ag d’fhiontar; tugtar an pointe meá ar  mheá ar an leibhéal díolachán seo.

 Pointe Meá ar Mheá –     
                                 Iomlán na gCostas Seasta                         tomhaiste in aonaid.
 Praghas Díola/Aonaid  - Costas Athraitheach/Aonaid

 Lamháil Sábháilteachta – sin an méid is féidir le díolacháin titim sula   
 sroichfidh siad an pointe meá ar mheá.
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 Ceist Shamplach ar Anailís Mheá ar Mheá -  
 
 Ceist:
 Tá fiontar daltaí ar tí coimeádán dlúthdhioscaí déanta as adhmad a tháirgeadh   
 don mhargadh áitiúil. Ceannaíodh cartús dúch daite ar €40; cartús dubh agus bán 
 ar €20; bosca páipéar A4 ar €20 (bainfear úsáid astu seo go léir chun cártaí gnó   
 agus póstaeir dhaite a dhéanamh le fógraíocht a dhéanamh ar na táirgí), agus 
 fuarthas meaisín speisialta ar cíos ar feadh na sé mhí a mbeadh an comórtas 
 fiontair daltaí ar siúl, meaisín a chosain €200 ar feadh thréimhse na sé mhí sin. 
 Oibríodh amach gur é €3 na costais saothair in aghaidh gach coimeádán    
 dlúthdhioscaí agus gur é €2 in aghaidh gach coimeádán dlúthdhioscaí costas an  
 amhábhair.    

 (a) Cé mhéad coimeádán dlúthdhioscaí is gá a dhíol chun pointe meá ar 
  mheá a shroicheadh má tá sé i gceist go ngearrfaidh an fiontar €12 ar aon   
  choimeádán dlúthdhioscaí amháin?   

 (b) Más 60 coimeádán dlúthdhioscaí an líon coimeádán dlúthdhioscaí a díoladh i  
  ndáiríre, céard í an lamháil sábháilteachta?    

 Réiteach

 (a) Costais sheasta = costais pháipéarachais + trealamh speisialta ar cíos =  
  €40 + €20 + €20 + €200 = €280

  Costais athraitheacha = costais saothair + amhábhair
  = €3 + €2
  = €5

  Pointe meá ar mheá =  
      Costais Sheasta   = €280   
  Praghas díola/aonaid – Costas athraitheach/aonaid   €12 – €5
        = 40 coimeádán dlúthdhioscaí

 (b) Lamháil Sábháilteachta = An líon díolachán - pointe meá ar mheá
       = 60 – 40
       = 20 coimeádán dlúthdhioscaí.

 Sin le rá go bhfuil brabús á dhéanamh ag an bhfiontar ar an 20 coimeádán    
 dlúthdhioscaí seo.  

 Cuimhnigh air seo:  Breathnaigh siar ar na torthaí a bhí ar do Thaighde Margaidh 
 go bhfeicfidh tú cén praghas atá daoine sásta a íoc.
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Príomhghné in aon ghnó is ea an t-airgeadas agus ní mór duit na slite go léir a mbíonn 
tionchar ag an airgeadas ar ghnóthaí a thuiscint ón tús. 
Breathnóimid orthu seo: 

Buiséid.
Taifid a choinneáil.
Cuntais a ullmhú.

Buiséad a ullmhú  

Uirlis atá an-riachtanach is ea an buiséad nuair a bhíonn gnó ar bith á bheartú mar go 
dtaispeánfaidh sé na sonraí faoin bhfeidhmíocht airgeadais a mbeifear ag súil leis ón 
ngnó. Tá pleanáil chun cinn tábhachtach leis an mbaol a bheadh ann go dteipfeadh 
ar an ngnó a laghdú. Cuireann sé ar do chumas freisin oibriú amach cén méid airgid a 
theastóidh chun do ghnó féin a thosú agus cuirfidh sé ar do chumas súil a choinneáil 
go leanúnach ar fheidhmíocht an ghnó agus gníomh ceartaitheach a ghlacadh mura 
mbíonn spriocanna á mbaint amach. 

Is fearr do bhuiséad a leagan amach mar réamhaisnéis sreabhadh airgid (féadfar í a 
ullmhú faoi chomhair seachtaine nó míosa). Cuideoidh torthaí an taighde margaidh 
agus an obair a rinne tú ar chostais agus ar phraghsáil leat teacht ar na figiúirí don 
sreabhadh airgid.  Is fearr an sreabhadh airgid a dhéanamh ar an airgead tirim i 
dtosach (.i. is in airgead tirim amháin a cheannófar na hearraí go léir a bheidh ag 
teastáil agus is in airgead tirim amháin a íocfar as na díolacháin - ní bheidh earraí 
ar bith le tabhairt amach ar cairde). Is ar an mbonn seo a oibríonn an chuid is mó 
d’fhiontair daltaí agus dá mba rud é go mbeadh cás ann ina dtabharfaí earraí ar cairde, 
ba cheart déileáil leis mar is cuí sa sreabhadh airgid (léigh an réamhaisnéis sreafa 
airgid atá ar an gcéad leathanach eile).

Tabhair faoi deara:  Tá sé tábhachtach go dtaispeánann tú na boinn tuisceana ar a 
bhfuil do chuid figiúirí bunaithe.  Bunóidh tú d’fhigiúirí díolachán, mar shampla, ar 
thorthaí an taighde margaidh agus ar phraghsáil.  

CUID A NAOI: AIRGEADAS / BHEITH UIMHEARTHA  
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Is	fearr	do	bhuiséad	a	leagan	amach	mar	réamhaisnéis	sreabhadh	airgid	/	Buiséad	
airgid	(féadfar	í	a	ullmhú	faoi	chomhair	seachtaine	nó	míosa).	Cuideoidh torthaí an 
taighde margaidh agus an obair a rinne tú ar chostais agus ar phraghsáil leat teacht 
ar na figiúirí don sreabhadh airgid.		Is	fearr	an	sreabhadh	airgid	a	dhéanamh	ar	an	
airgead	tirim	i	dtosach	(.i.	is	in	airgead	tirim	amháin	a	cheannófar	na	hearraí	go	léir	a	
bheidh	ag	teastáil	agus	is	in	airgead	tirim	amháin	a	íocfar	as	na	díolacháin	-	ní	bheidh	
earraí	ar	bith	le	tabhairt	amach	ar	cairde).	Is	ar	an	mbonn	seo	a	oibríonn	an	chuid	is	mó	
d’fhiontair	daltaí	agus	dá	mba	rud	é	go	mbeadh	cás	ann	ina	dtabharfaí	earraí	ar	cairde,	
ba	cheart	déileáil	leis	mar	is	cuí	sa	sreabhadh	airgid	(léigh	an	réamhaisnéis	sreafa	
airgid	atá	ar	an	gcéad	leathanach	eile).

 Ceist Shamplach ar Anailís Mheá ar Mheá -  
 
 Ceist:
 Tá fiontar daltaí ar tí coimeádán dlúthdhioscaí déanta as adhmad a tháirgeadh   
 don mhargadh áitiúil. Ceannaíodh cartús dúch daite ar €40; cartús dubh agus bán 
 ar €20; bosca páipéar A4 ar €20 (bainfear úsáid astu seo go léir chun cártaí gnó   
 agus póstaeir dhaite a dhéanamh le fógraíocht a dhéanamh ar na táirgí), agus 
 fuarthas meaisín speisialta ar cíos ar feadh na sé mhí a mbeadh an comórtas 
 fiontair daltaí ar siúl, meaisín a chosain €200 ar feadh thréimhse na sé mhí sin. 
 Oibríodh amach gur é €3 na costais saothair in aghaidh gach coimeádán    
 dlúthdhioscaí agus gur é €2 in aghaidh gach coimeádán dlúthdhioscaí costas an  
 amhábhair.    

 (a) Cé mhéad coimeádán dlúthdhioscaí is gá a dhíol chun pointe meá ar 
  mheá a shroicheadh má tá sé i gceist go ngearrfaidh an fiontar €12 ar aon   
  choimeádán dlúthdhioscaí amháin?   

 (b) Más 60 coimeádán dlúthdhioscaí an líon coimeádán dlúthdhioscaí a díoladh i  
  ndáiríre, céard í an lamháil sábháilteachta?    

 Réiteach

 (a) Costais sheasta = costais pháipéarachais + trealamh speisialta ar cíos =  
  €40 + €20 + €20 + €200 = €280

  Costais athraitheacha = costais saothair + amhábhair
  = €3 + €2
  = €5

  Pointe meá ar mheá =  
      Costais Sheasta   = €280   
  Praghas díola/aonaid – Costas athraitheach/aonaid   €12 – €5
        = 40 coimeádán dlúthdhioscaí

 (b) Lamháil Sábháilteachta = An líon díolachán - pointe meá ar mheá
       = 60 – 40
       = 20 coimeádán dlúthdhioscaí.

 Sin le rá go bhfuil brabús á dhéanamh ag an bhfiontar ar an 20 coimeádán    
 dlúthdhioscaí seo.  

 Cuimhnigh air seo:  Breathnaigh siar ar na torthaí a bhí ar do Thaighde Margaidh 
 go bhfeicfidh tú cén praghas atá daoine sásta a íoc.
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Sampla réamh-mheasta den Sreabhadh Airgid don Fhiontar atá ag Díol 
Coimeádáin Dhlúthdhioscaí

Líon Aonad 0 6 10 25 5  14
  
Ioncam €

Luach na nDíolachán 0 72 120 300 60  168 720 
Infheistíocht 
Iasachtaí  

A. Ioncam Iomlán 0 72 120 300 60  168 720

Caiteachas 
Saothar   18 30 75 15  42 180
Tuarastail Riaracháin 
Cártaí Gnó 
Pinn 
Póstaeir       
Glaonna Teileafóin     
Taisteal   
Cartúis dúigh  60       60 
Páipéar  20       20 
Trealamh Speisialta 
ar Cíos        200       200 
Ábhair  12 20 50 10 28  120

B. Caiteachas Iomlán 280 30 50 125 25  70 580

C. Ioncam lúide   (280) 42 70 175 35  98 140
Caiteachas (A-B)       
Iarmhéid Tosaigh 0 (280) (238) (168) 7  42 0

Iarmhéid Deiridh (280) (238) (168) 7 42  140 140

Tabhair faoi deara:  Is iad na boinn tuisceana atá leis na figiúirí seo thuas gur díoladh na 
coimeádáin dlúthdhioscaí go léir ar €12 an ceann; go bhfuair na daltaí €3 mar thuarastal 
as gach coimeádán dlúthdhioscaí a rinneadh; gur chosain na hábhair a ceannaíodh 
chun na coimeádáin dlúthdhioscaí a dhéanamh €2 an t-aonad agus gurbh as díolacháin 
agus astu sin amháin a tháinig an t-ioncam go léir agus nár thóg na daltaí airgead ar 
bith amach ar iasacht ná nach ndearna siad aon infheistíocht phearsanta. Le fírinne, ní 
foláir do dhaltaí infheistíocht phearsanta de shórt éigin a dhéanamh sa ghnó seo i Meán 

M. Fómh   D. Fómh     Samh   Noll    Ean     Feabh    Iomlán
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Fómhair mura n-éireoidh leo idirbheartaíocht a dhéanamh agus na cartúis dúigh, 
an páipéar agus an trealamh speisialta a fháil ar cairde. Níor cuireadh costas ar bith 
san áireamh le haghaidh na nithe caiteachais eile thuas agus fiú murab iad na nithe 
caiteachais chéanna atá á dtaispeáint thuas a bheidh ag d’fhiontar daltaí ba cheart go 
dtabharfadh sé barúil duit faoin mbealach le do réamhaisnéis sreafa airgid a chur le 
chéile.

Taispeánann an réamhaisnéis shamplach seo de shreabhadh airgid na speansais 
iomlána do Mheán Fómhair agus cibé ioncam a tháinig as díolacháin i Meán Fómhair 
(nialas sa sampla thuas). Nuair a bhaintear “caiteachas iomlán” as “ioncam iomlán” 
do Mheán Fómhair taispeánann an figiúr lúide €280 a fhaightear (sin ‘easnamh’) an 
tsuim airgid a theastaíonn chun costais tionscnaimh an ghnó a mhaoiniú. Fágann sin 
gur gá dúinn breathnú ar fhoinsí maoinithe do ghnóthaí.   

Foinsí Maoinithe

Tá dhá fhoinse airgid ann go bunúsach - 1) do chuid airgid féin agus 2) airgead dhuine 
éigin eile. Tugtar infheistíocht chothromais ar airgead leat féin a chuireann tú isteach 
i ngnó agus is iasacht a thugtar i gcoitinne ar an airgead a fhaightear ó dhaoine eile. 
D’fhéadfadh gur fhoinse í an urraíocht a bheadh ábhartha mar mhaoiniú le haghaidh 
cineálacha éagsúla d’fhiontair mar shampla irisí nó féilirí a tháirgeadh.  Uaireanta 
b’fhéidir go dtabharfá faoi fhiontar tosaigh leis an airgead a theastódh leis an 
bpríomhfhiontar a thosú, a chur le chéile. D’fhéadfá, mar shampla, carranna a ní chun 
airgead a chur le chéile.  

Is iad seo na Foinsí Airgid a bheidh agam/againn:

1.

2.

3.

4.

5.

BILEOG SAOTHAIR UIMH. 17
CÉN CHAOI A MAOINEOIDH MÉ/MUID MO 
GHNÓ/ÁR NGNÓ?
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Sampla réamh-mheasta den Sreabhadh Airgid don Fhiontar atá ag Díol 
Coimeádáin Dhlúthdhioscaí

Líon Aonad 0 6 10 25 5  14
  
Ioncam €

Luach na nDíolachán 0 72 120 300 60  168 720 
Infheistíocht 
Iasachtaí  

A. Ioncam Iomlán 0 72 120 300 60  168 720

Caiteachas 
Saothar   18 30 75 15  42 180
Tuarastail Riaracháin 
Cártaí Gnó 
Pinn 
Póstaeir       
Glaonna Teileafóin     
Taisteal   
Cartúis dúigh  60       60 
Páipéar  20       20 
Trealamh Speisialta 
ar Cíos        200       200 
Ábhair  12 20 50 10 28  120

B. Caiteachas Iomlán 280 30 50 125 25  70 580

C. Ioncam lúide   (280) 42 70 175 35  98 140
Caiteachas (A-B)       
Iarmhéid Tosaigh 0 (280) (238) (168) 7  42 0

Iarmhéid Deiridh (280) (238) (168) 7 42  140 140

Tabhair faoi deara:  Is iad na boinn tuisceana atá leis na figiúirí seo thuas gur díoladh na 
coimeádáin dlúthdhioscaí go léir ar €12 an ceann; go bhfuair na daltaí €3 mar thuarastal 
as gach coimeádán dlúthdhioscaí a rinneadh; gur chosain na hábhair a ceannaíodh 
chun na coimeádáin dlúthdhioscaí a dhéanamh €2 an t-aonad agus gurbh as díolacháin 
agus astu sin amháin a tháinig an t-ioncam go léir agus nár thóg na daltaí airgead ar 
bith amach ar iasacht ná nach ndearna siad aon infheistíocht phearsanta. Le fírinne, ní 
foláir do dhaltaí infheistíocht phearsanta de shórt éigin a dhéanamh sa ghnó seo i Meán 

M. Fómh   D. Fómh     Samh   Noll    Ean     Feabh    Iomlán
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Féadfar iomlán na n-admhálacha agus iomlán na n-íocaíochtaí a fháil amach go rialta 
agus taispeánfaidh siad sin duit cé mar atá ag éirí leis an ngnó. Beidh an t-eolas a 
theastóidh le cuntais a ullmhú don ghnó curtha ar taifead agat freisin.   

Ach má dhéanann tú beagán anailíse freisin ar na hadmhálacha agus ar na 
híocaíochtaí i leabhar an airgid beidh sé i bhfad níos éasca na cuntais a réiteach níos 
faide anonn. Tá leabhar an airgid a bhfuil samplaí d’anailís tugtha ann ar an gcéad 
leathanach dúbailte eile agus d’fhéadfaí é seo a úsáid don fhiontar daltaí a bheidh 
agaibh.

Beidh sé tábhachtach difríocht a dhéanamh idir na hidirbhearta a bhaineann le 
brabús agus caillteanas an ghnó agus iad siúd nach mbaineann. Is iad na díolacháin 
agus na costais a bhain leis na díolacháin a dhéanamh na hidirbhearta a úsáidfear de 
ghnáth chun brabús nó caillteanas a oibriú amach. Ceannaítear ábhair chun earraí 
críochnaithe a dhéanamh, earraí a dhíolfar. Samplaí de na costais a bhaineann le 
díolacháin is ea priontáil, costais teileafóin agus taistil chomh maith le fógraíocht 
mar gur gá í le go mbeidh díolacháin mar thoradh uirthi. Tugtar ainm eile ar na 
cineálacha seo de chostais, is é sin ‘forchostais’. Ní sa chuntas brabúis agus caillteanais 
a chuirfí iasachtaí ó dhaltaí/tuismitheoirí ná infheistíochtaí a dhéanfadh siad; sa chlár 
comhardaithe a chuirfí iad sin.
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TAIFID A CHOINNEÁIL

Ní mór do gach duine a bhíonn i mbun gnó a bheith ar an eolas go leanúnach faoin 
seasamh airgid a bhíonn ag a ghnó/gnó. Is iad seo a leanas na príomhcheisteanna atá 
le cur faoi ghnó:

An bhfuil brabús á dhéanamh againn? Cé mhéid atá á dhíol againn? Céard iad na 
costais atá orainn? An bhfuil dóthain airgid thirim againn?

Ní féidir freagraí na gceisteanna seo a thabhairt mura mbíonn taifid chuí airgeadais á 
gcoinneáil – ní  mór go mbeadh na taifid cruinn agus tráthúil.

Ba cheart gur i Leabhar an Airgid a bheadh na hidirbhearta airgeadais chomh fada is a 
bhaineann sé le d’fhiontar daltaí.  Taifead ar an airgead tirim go léir a thagann isteach i 
ngnó agus a imíonn amach as gnó go laethúil atá i leabhar an airgid.

Is í seo, go bunúsach, an chaoi le Leabhar an Airgid a úsáid:

Cuirtear an t-airgead go léir a 
fhaigheann fiontar daltaí ar an taobh DR/
taobh na láimhe clé de leabhar an airgid.

Cuirtear an t-airgead go léir a íoctar 
amach i speansais ar an taobh SR/taobh 
na láimhe deise de leabhar an airgid.

LEABHAR AN AIRGID/ADMHÁLACHA & 
CUNTAS ÍOCAÍOCHTAÍ 

 DR.        SR.

 Dáta Sonraí Iomlán Dáta Sonraí Iomlán
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Féadfar iomlán na n-admhálacha agus iomlán na n-íocaíochtaí a fháil amach go rialta 
agus taispeánfaidh siad sin duit cé mar atá ag éirí leis an ngnó. Beidh an t-eolas a 
theastóidh le cuntais a ullmhú don ghnó curtha ar taifead agat freisin.   

Ach má dhéanann tú beagán anailíse freisin ar na hadmhálacha agus ar na 
híocaíochtaí i leabhar an airgid beidh sé i bhfad níos éasca na cuntais a réiteach níos 
faide anonn. Tá leabhar an airgid a bhfuil samplaí d’anailís tugtha ann ar an gcéad 
leathanach dúbailte eile agus d’fhéadfaí é seo a úsáid don fhiontar daltaí a bheidh 
agaibh.

Beidh sé tábhachtach difríocht a dhéanamh idir na hidirbhearta a bhaineann le 
brabús agus caillteanas an ghnó agus iad siúd nach mbaineann. Is iad na díolacháin 
agus na costais a bhain leis na díolacháin a dhéanamh na hidirbhearta a úsáidfear de 
ghnáth chun brabús nó caillteanas a oibriú amach. Ceannaítear ábhair chun earraí 
críochnaithe a dhéanamh, earraí a dhíolfar. Samplaí de na costais a bhaineann le 
díolacháin is ea priontáil, costais teileafóin agus taistil chomh maith le fógraíocht 
mar gur gá í le go mbeidh díolacháin mar thoradh uirthi. Tugtar ainm eile ar na 
cineálacha seo de chostais, is é sin ‘forchostais’. Ní sa chuntas brabúis agus caillteanais 
a chuirfí iasachtaí ó dhaltaí/tuismitheoirí ná infheistíochtaí a dhéanfadh siad; sa chlár 
comhardaithe a chuirfí iad sin.
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Féadfar	iomlán	na	n-admhálacha	agus	iomlán	na	n-íocaíochtaí	a	fháil	amach	go	rialta	
agus	taispeánfaidh	siad	sin	duit	cé	mar	atá	ag	éirí	leis	an	ngnó.	Beidh	an	t-eolas	a	
theastóidh	le	cuntais	a	ullmhú	don	ghnó	curtha	ar	taifead	agat	freisin.			

Ach	má	dhéanann	tú	beagán	anailíse	freisin	ar	na	hadmhálacha	agus	ar	na	
híocaíochtaí	i	leabhar	an	airgid	beidh	sé	i	bhfad	níos	éasca	na	cuntais	a	réiteach	níos	
faide	anonn.	Tá	leabhar	an	airgid	a	bhfuil	samplaí	d’anailís	tugtha	ann	ar	an	gcéad	
leathanach	dúbailte	eile	agus	d’fhéadfaí	é	seo	a	úsáid	don	fhiontar	daltaí	a	bheidh	
agaibh.

Beidh	sé	tábhachtach	difríocht	a	dhéanamh	idir	na	hidirbhearta	a	bhaineann	le	
brabús	agus	caillteanas	an	ghnó	agus	iad	siúd	nach	mbaineann.	Is	iad	na	díolacháin	
agus	na	costais	a	bhain	leis	na	díolacháin	a	dhéanamh	na	hidirbhearta	a	úsáidfear	de	
ghnáth	chun	brabús	nó	caillteanas	a	oibriú	amach.	Ceannaítear	ábhair	chun	earraí	
críochnaithe	a	dhéanamh,	earraí	a	dhíolfar.	Samplaí	de	na	costais	a	bhaineann	le	
díolacháin	is	ea	priontáil,	costais	teileafóin	agus	taistil	chomh	maith	le	fógraíocht	mar	
gur	gá	í	le	go	mbeidh	díolacháin	mar	thoradh	uirthi.	Tugtar	ainm	eile	ar	na	cineálacha	
seo	de	chostais,	is	é	sin	‘forchostais’.	Ní	sa	chuntas	brabúis	agus	caillteanais	/	Ráiteas	
Ioncaim	a	chuirfí	iasachtaí	ó	dhaltaí/tuismitheoirí	ná	infheistíochtaí	a	dhéanfadh	siad;	
sa	chlár	comhardaithe	/	Ráiteas	ar	staid	airgeadais	a	chuirfí	iad	sin.

TAIFID A CHOINNEÁIL

Ní mór do gach duine a bhíonn i mbun gnó a bheith ar an eolas go leanúnach faoin 
seasamh airgid a bhíonn ag a ghnó/gnó. Is iad seo a leanas na príomhcheisteanna atá 
le cur faoi ghnó:

An bhfuil brabús á dhéanamh againn? Cé mhéid atá á dhíol againn? Céard iad na 
costais atá orainn? An bhfuil dóthain airgid thirim againn?

Ní féidir freagraí na gceisteanna seo a thabhairt mura mbíonn taifid chuí airgeadais á 
gcoinneáil – ní  mór go mbeadh na taifid cruinn agus tráthúil.

Ba cheart gur i Leabhar an Airgid a bheadh na hidirbhearta airgeadais chomh fada is a 
bhaineann sé le d’fhiontar daltaí.  Taifead ar an airgead tirim go léir a thagann isteach i 
ngnó agus a imíonn amach as gnó go laethúil atá i leabhar an airgid.

Is í seo, go bunúsach, an chaoi le Leabhar an Airgid a úsáid:

Cuirtear an t-airgead go léir a 
fhaigheann fiontar daltaí ar an taobh DR/
taobh na láimhe clé de leabhar an airgid.

Cuirtear an t-airgead go léir a íoctar 
amach i speansais ar an taobh SR/taobh 
na láimhe deise de leabhar an airgid.

LEABHAR AN AIRGID/ADMHÁLACHA & 
CUNTAS ÍOCAÍOCHTAÍ 

 DR.        SR.

 Dáta Sonraí Iomlán Dáta Sonraí Iomlán
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LEABHAR AN AIRGID/ADMHÁLACHA & CUNTAS ÍOCAÍOCHTAÍ

DR - Ar chlé                       SR - Ar dheis

DÁTA SONRAÍ IOMLÁN IASACHT INFHEISTÍOCHT DÍOLACHÁIN EILE DÁTA SONRAÍ IOMLÁN CEANNACHÁIN  TUARASTAIL PRIONTÁIL/ TAISTEAL TEILEAFÓN  ILGHNÉ

            CUR CHUN CINN
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/ LEABHAR AIRGID ANAILÍSITHECAÍOCHT

DR - Ar chlé                       SR - Ar dheis

DÁTA SONRAÍ IOMLÁN IASACHT INFHEISTÍOCHT DÍOLACHÁIN EILE DÁTA SONRAÍ IOMLÁN CEANNACHÁIN  TUARASTAIL PRIONTÁIL/ TAISTEAL TEILEAFÓN  ILGHNÉ

            CUR CHUN CINN
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ULLMHÚCHÁN CUNTAIS 

Ullmhaítear cuntais ag gnónna, chun léiriú conas a d’éirigh leis an gcomhlacht ó thaobh 
airgeadais de d’aon tréimhse sainithe. Don Chlár Fiontraíochta Daltaí, ba cheart do mhic 
léinn na cuntais a leanas ina dtuairisc ghnó a chur isteach:

1. Réamháisnéis Sreabhadh Airgid (Measaithe) / Buisad airgid
2. Ráiteas Sreabhadh Airgid (i nDáiríre) / Riteas Ioncaim 
3. Cuntas Brabúis & Caillteanais 

Bheadh Clár Comhardaithe ag baint le cuntais do ghnó ach ní cheaptar gur gá leis seo don 
chomórtas seo, mar de ghnáth ní bheadh sócmhainní nó féichiúnaithe/ creidiúnaithe ag 
fiontair mac léinn d’aon phointe suntasach. Mar sin féin, is féidir Clár Comhardaithe a chur 
leis más cuí agus gur féidir le mic léinn a léiriú go bhfuil siad ummhaithe agus go ndearna 
siad athbhreithniú ar chuntais ar bhun rialta agus tabharfaidh seo imprisean maith 
maidir leis an gcomórtas. De bharr go bhfuil rannpháirtíocht níos tábhachtaí ná comórtas, 
ní gá ach beagán maidir leis na cuntais is gá.

Is é an Cuntas Trádála agus an Cuntas Brabúis agus Caillteanais gnáthleagan amach na 
gcuntas le haghaidh gnóthaí déantúsaíochta agus miondíola agus is iondúil gur Cuntas 
Ioncaim agus Caiteachais a bhíonn ag gnóthaí seirbhíse.

Taispeánfaidh an Cuntas Trádála agus an Cuntas Brabúis agus Caillteanais, mar is léir ón 
ainm, cibé brabús (nó caillteanas) a bhí ag an ngnó as a chuid oibre i dtréimhse áirithe. 
Osclaítear an cuntas le cuntas trádála agus taispeánann sé sin an t-ioncam a tháinig as 
díolacháin agus as na costais dhíreacha (athraitheacha) a bhain leis na nithe a díoladh 
i ndáiríre. B’fhéidir gur mhaith an smaoineamh é ag an bpointe seo píchairt/barraghraf 
a tharraingt a thaispeánfadh leibhéal na ndíolachán ó mhí go mí nó a thaispeánfadh, 
dá bhféadfaí é, díolacháin a tháinig as línte éagsúla táirgí. D’fhéadfaí an phíchairt/an 
barraghraf seo a chur isteach leis an tuairisc ghnó agus/nó é/í a úsáid mar chuid de do 
thaispeántas gnó lá an chomórtais.
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Bheadh	Clár	Comhardaithe	/	Ráiteas	ar	staid	airgeadais	ag	baint	le	cuntais	do	ghnó	ach	
ní	cheaptar	gur	gá	leis	seo	don	chomórtas	seo,	mar	de	ghnáth	ní	bheadh	sócmhainní	nó	
féichiúnaithe/	creidiúnaithe	ag	fiontair	mac	léinn	d’aon	phointe	suntasach.	Mar	sin	féin,	
is	féidir	Clár	Comhardaithe	a	chur	leis	más	cuí	agus	gur	féidir	le	mic	léinn	a	léiriú	go	bhfuil	
siad	ummhaithe	agus	go	ndearna	siad	athbhreithniú	ar	chuntais	ar	bhun	rialta	agus	
tabharfaidh	seo	imprisean	maith		
maidir	leis	an	gcomórtas.	De	bharr	go	bhfuil	rannpháirtíocht	níos	tábhachtaí	ná	comórtas,	
ní	gá	ach	beagán	maidir	leis	na	cuntais	is	gá.

Is	é	an	Cuntas	Trádála	agus	an	Cuntas	Brabúis	agus	Caillteanais	/	Ráiteas	Ioncaim	
gnáthleagan	amach	na	gcuntas	le	haghaidh	gnóthaí	déantúsaíochta	agus	miondíola	agus	
is	iondúil	gur	Cuntas	Ioncaim	agus	Caiteachais	a	bhíonn	ag	gnóthaí	seirbhíse.

Taispeánfaidh	an	Cuntas	Trádála	agus	an	Cuntas	Brabúis	agus	Caillteanais	/	Ráiteas	
Ioncaim,	mar	is	léir	ón	ainm,	cibé	brabús	(nó	caillteanas)	a	bhí	ag	an	ngnó	as	a	chuid	oibre	
i	dtréimhse	áirithe.	Osclaítear	an	cuntas	le	cuntas	trádála	agus	taispeánann	sé	sin	an	
t-ioncam	a	tháinig	as	díolacháin	agus	as	na	costais	dhíreacha	(athraitheacha)	a	bhain	leis	
na	nithe	a	díoladh	i	ndáiríre.	B’fhéidir	gur	mhaith	an	smaoineamh	é	ag	an	bpointe	seo	
píchairt/barraghraf	a	tharraingt	a	thaispeánfadh	leibhéal	na	ndíolachán	ó	mhí	go	mí	nó	
a	thaispeánfadh,	dá	bhféadfaí	é,	díolacháin	a	tháinig	as	línte	éagsúla	táirgí.	D’fhéadfaí	an	
phíchairt/an	barraghraf	seo	a	chur	isteach	leis	an	tuairisc	ghnó	agus/nó	é/í	a	úsáid	mar	
chuid	de	do	thaispeántas	gnó	lá	an	chomórtais.

1.		 Réamháisnéis	Sreabhadh	Airgid	(Measaithe)	/	Buiséad	Airgid
2.	 Ráiteas	Sreabhadh	Airgid	(i	nDáiríre)	
3.		 Cuntas	Brabúis	&	Caillteanais	/	Ráiteas	Ioncaim
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SAMPLA DE CHUNTAS TRÁDÁLA & DE CHUNTAS 
BRABÚIS & CAILLTEANAIS/RÁITEAS IONCAIM DON 
TRÉIMHSE DÁR CHRÍOCH 28/2/20

 Díolacháin    X

 

 Lúide Costas na nDíolachán   

 Stoc Tosaigh      X 

 Suimigh Ceannachán Amhábhar     + X 

 Suimigh na Costais Saothair ar Tháirgí a dhéanamh    + X 

 Earraí ar fáil le Díol   X 

 Lúide Stoc ar deireadh*   X 

 Costas na nDíolachán    - X

 Brabús Comhlán      X

   

 Lúide Speansais   

 Páipéarachas    X 

 Teileafón   X 

 Postas   X 

 Tuarastail   X 

 Fógraíocht   X 

 Costais Seachadta (Iompar amach)   X 

 Costais Taistil   X - X

     

 Brabús Glan**    X

Nótaí:
*      Ba cheart an figiúr don stoc ar deireadh a úsáid sa Chlár Comhardaithe/Ráiteas ar 
       Staid Airgeadais
**     Ní chuirtear iasachtaí (agus aisíoc iasachtaí) ná infheistíochtaí a rinne daltaí/  
 tuismitheoirí isteach sa Chuntas Trádála ná sa Chuntas Brabúis & Caillteanais 
 (cuirtear isteach sa Chlár Comhordaithe iad agus ní gá seo a dhéanamh le haghaidh  
 na nDámhachtainí Fiontraíochta Daltaí).
X = an colún ar chóir duit do chuid figiúirí le haghaidh gach iontrála a chur isteach ann.
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ULLMHÚCHÁN CUNTAIS 

Ullmhaítear cuntais ag gnónna, chun léiriú conas a d’éirigh leis an gcomhlacht ó thaobh 
airgeadais de d’aon tréimhse sainithe. Don Chlár Fiontraíochta Daltaí, ba cheart do mhic 
léinn na cuntais a leanas ina dtuairisc ghnó a chur isteach:

1. Réamháisnéis Sreabhadh Airgid (Measaithe) / Buisad airgid
2. Ráiteas Sreabhadh Airgid (i nDáiríre) / Riteas Ioncaim 
3. Cuntas Brabúis & Caillteanais 

Bheadh Clár Comhardaithe ag baint le cuntais do ghnó ach ní cheaptar gur gá leis seo don 
chomórtas seo, mar de ghnáth ní bheadh sócmhainní nó féichiúnaithe/ creidiúnaithe ag 
fiontair mac léinn d’aon phointe suntasach. Mar sin féin, is féidir Clár Comhardaithe a chur 
leis más cuí agus gur féidir le mic léinn a léiriú go bhfuil siad ummhaithe agus go ndearna 
siad athbhreithniú ar chuntais ar bhun rialta agus tabharfaidh seo imprisean maith 
maidir leis an gcomórtas. De bharr go bhfuil rannpháirtíocht níos tábhachtaí ná comórtas, 
ní gá ach beagán maidir leis na cuntais is gá.

Is é an Cuntas Trádála agus an Cuntas Brabúis agus Caillteanais gnáthleagan amach na 
gcuntas le haghaidh gnóthaí déantúsaíochta agus miondíola agus is iondúil gur Cuntas 
Ioncaim agus Caiteachais a bhíonn ag gnóthaí seirbhíse.

Taispeánfaidh an Cuntas Trádála agus an Cuntas Brabúis agus Caillteanais, mar is léir ón 
ainm, cibé brabús (nó caillteanas) a bhí ag an ngnó as a chuid oibre i dtréimhse áirithe. 
Osclaítear an cuntas le cuntas trádála agus taispeánann sé sin an t-ioncam a tháinig as 
díolacháin agus as na costais dhíreacha (athraitheacha) a bhain leis na nithe a díoladh 
i ndáiríre. B’fhéidir gur mhaith an smaoineamh é ag an bpointe seo píchairt/barraghraf 
a tharraingt a thaispeánfadh leibhéal na ndíolachán ó mhí go mí nó a thaispeánfadh, 
dá bhféadfaí é, díolacháin a tháinig as línte éagsúla táirgí. D’fhéadfaí an phíchairt/an 
barraghraf seo a chur isteach leis an tuairisc ghnó agus/nó é/í a úsáid mar chuid de do 
thaispeántas gnó lá an chomórtais.
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Sampla de Ráiteas Sreabhadh Airgid do Choinneálaithe Dlúthdhioscaí 
Díolacháin Fiontaíochta 

  M.F D.F Sam Noll Ean Fea      Iomlán

 Líon earraí 5 7 12 30 6 10 70 
 
 Income €

 Luach Díolacháin 60 84 144 360 72 120 840  
 Infheistíocht 
 Iascachtaí  

 A.Ioncaim Iomlán 60 84 144 360 72 120 840

 Caiteachas 
 Saothar 15  21 36 90 18 30 210
 Pá 0 0 0 0 0 0 0
 Cártaí Gnó 0 0 0 0 0 0 0
 Pinn 0 0 0 0 0 0 0
 Postaeirí 0 0 0 0 0 0 0   
 Glaonna Fóin 0 0 0 0 0 0 0  
 Taisteal  0 0 0 0 0 0 0  
 Cartúis Dúigh  60 0 0 0 0 0 60 
 Páipéar  20 0 0 0 0 0 20 
 Trealamh 200 0 0 0 0 0 200  
 Ábhar 10  14 24 60 12 20 140 
 
 B. Caiteachas Iomlán 305 35 60 150 30 50 630

 C. Ioncam níos lú  (245) 49 84 210 42 70 210
 ná caiteachas (A-B)       
 Opening Balance 0 (245) (196) (112) 98 140 0

 Closing Balance (245) (196) (112) 98 140 210 21

Déanta na fírinne, beidh gá ag an ngó seo le hinfheistíocht de chineál éigin ag mic 
léinn i mí Mhéan Fómhair, sin mura bhfuil tú in ann cartúis dúigh, páipéar agus 
trealamh speisialta a fháil ar chreidiúint.
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Is deis í seo chun smaoineamh ar an méid atá bainte amach agus foghlamtha agat as 
an taithí a fuair tú as na Dámhachtainí Fiontraíochta Daltaí. Ná déan dearmad gach uile 
shórt a d’fhoghlaim tú a thabhairt san áireamh is cuma an beag nó mór sin. Cuimhnigh 
ar na tairbhí a luaitear sa Réamhrá nuair a bheidh an bhileog saothair seo á líonadh agat.

Ceisteanna ba cheart duit a chur ort féin

1. Céard a d’fhoghlaim tú as a bheith ag obair i ngrúpa / Ag obair le daoine eile nó as a bheith

       ag obair asat fin? 

2. Céard a bhí súil agat a bhaint amach as páirt a ghlacadh sa chlár?

3. Céard iad na buaicphointí/na nithe is fearr a bhain leis an gclár dar leat?

4. Céard iad na bacainní/na deacrachtaí a bhí agat?

BILEOG SAOTHAIR UIMH. 1
MEASÚNÚ AGUS ATHBHREITHNIÚ

CUID A DEICH: MEASÚNÚ AGUS ATHBHREITHNIÚ  
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Sampla de Ráiteas Sreabhadh Airgid do Choinneálaithe Dlúthdhioscaí 
Díolacháin Fiontaíochta 

  M.F D.F Sam Noll Ean Fea      Iomlán

 Líon earraí 5 7 12 30 6 10 70 
 
 Income €

 Luach Díolacháin 60 84 144 360 72 120 840  
 Infheistíocht 
 Iascachtaí  

 A.Ioncaim Iomlán 60 84 144 360 72 120 840

 Caiteachas 
 Saothar 15  21 36 90 18 30 210
 Pá 0 0 0 0 0 0 0
 Cártaí Gnó 0 0 0 0 0 0 0
 Pinn 0 0 0 0 0 0 0
 Postaeirí 0 0 0 0 0 0 0   
 Glaonna Fóin 0 0 0 0 0 0 0  
 Taisteal  0 0 0 0 0 0 0  
 Cartúis Dúigh  60 0 0 0 0 0 60 
 Páipéar  20 0 0 0 0 0 20 
 Trealamh 200 0 0 0 0 0 200  
 Ábhar 10  14 24 60 12 20 140 
 
 B. Caiteachas Iomlán 305 35 60 150 30 50 630

 C. Ioncam níos lú  (245) 49 84 210 42 70 210
 ná caiteachas (A-B)       
 Opening Balance 0 (245) (196) (112) 98 140 0

 Closing Balance (245) (196) (112) 98 140 210 21

Déanta na fírinne, beidh gá ag an ngó seo le hinfheistíocht de chineál éigin ag mic 
léinn i mí Mhéan Fómhair, sin mura bhfuil tú in ann cartúis dúigh, páipéar agus 
trealamh speisialta a fháil ar chreidiúint.

LEABHAR SAOTHAIR  |  59



5. Cé acu de na scileanna seo a leanas a thug tú leat?  
 (Cuir tic leis na cinn go léir a bhaineann leat).

Scileanna Cumarsáide            Scileanna chun Cinneadh a dhéanamh 
Scileanna chun Anailís a dhéanamh Scileanna chun Fadhbanna a Réiteach 
Scileanna Pleanála  Scileanna Cruthaitheachta   
Scileanna in Obair Foirne/obair le daoine eile       Scileanna Chun Tuairisc a chur i Láthair 
Scileanna airgeadais agus uimhearthachta     Measúnú ar Riosca
Scileanna Táirgthe  Scileanna Díolachán agus Margaíochta

        Ag bainistiú eolais agus Teicneolaíochta
 

6. Cé acu de na tréithe seo a leanas a músclaíodh ionat? 
 (Cuir tic leis na cinn go léir a bhaineann leat).

Spreagadh   Muinín 
Díograis   Tionscnaíocht
Freagracht   Buanseasmhacht  
Ábalta déileáil le nithe éiginnte An Meon atá agat faoi Rioscaí

7. An ndéanfá machnamh ar dhul leis an bhfiontraíocht mar ghairm sa todhchaí? Cén fáth? 
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Ba cheart go dtabharfadh na Treoirlínte seo a leanas cúnamh duit le 
do Thuairisc a ullmhú le haghaidh na nDámhachtainí Fiontraíochta 
Daltaí. 

Is é an CUSPÓIR atá leis an Tuairisc:
Gach rud a bhaineann le do ghnó a thaispeáint do dhaoine eile.

 Tú a spreagadh chun measúnú a dhéanamh ar d’fhiontar.
 Cur le do thaithí ar an bhfoghlaim.
 Scileanna i dtuairiscí a scríobh/scilleanna liteartha a thabhairt leat agus a fhoghlaim.

Nuair a bheidh MEASÚNÚ á dhéanamh agat ar d’Fhiontar ba cheart duit 
smaoineamh ar na nithe seo a leanas:

An rogha maith a bhí sa táirge/sa tseirbhís a roghnaigh tú? Cén fáth?
 An roghnófá arís é/í?
 An bhfuil rud ar bith a dhéanfá ar bhealach éigin eile?
 An raibh costais sa bhreis ann nach raibh tú ag súil leo?
 Cérbh iad na sprioc-chustaiméirí a bhí agat?
 Cé a cheannaigh do tháirge/do sheirbhís i ndáiríre?
 An ndearna tú brabús nó caillteanas?
 Ar fhoghlaim tú rud éigin ón taithí?

Tá sé tábhachtach gach rud a bhaineann le do Ghnó a thaispeáint do 
dhaoine eile. CUIR NA CEISTEANNA SEO A LEANAS ORT FÉIN:

An léiríonn an tuairisc seo go han-soiléir do gach duine céard go díreach atá ar  
  siúl agam?
 Ar chuir mé pictiúir, léaráidí, graif agus araile leis an tuairisc chun nithe a   
  thaispeáint?
 An léir ó mo thuairisc go dtuigim an fiontar go hiomlán?
 An bhfuil an tuairisc éasca le léamh?
 An bhfuil botúin litrithe inti?

CUID A HAON DÉAG: AN TUAIRISC GHNÓ DO NA 

DÁMHACHTAINÍ FIONTRAÍOCHTA DALTAÍ A SCRÍOBH/BHEITH LITEARTHA  
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Ba cheart an bhileog chlúdaigh a bheith leis an tuairisc ghnó, ach an 
doiciméad a bheith iniata ag tús an doiciméid.  

• •• • •• • •• • • • •

• • ••••• ••• ••• • •• • • • •

• •• • •• • •• •• ••• •

• • • •• • •

• • • •• • • •• • •• •• ••• •• 

Catagóir• (•••• • ••••• •• • ••• • ••)•••••••••••••••Sóisear• •••••••••••••••••••••Idirmheánach• Sinsear•

• •• • • • • •• • •• • •• • • ••• •• 1.

2.  3.
 
4.  5.

Tús an Dearbhaithe Trádála:
Dearbhaím leis seo nár thosaigh an fhiontraíocht dhaltaí ainmnithe thuas ag trádáil roimh 

Uimhir Theileafóin Soghluaiste

Ainm Múinteora

Is féidir an bhileog chlúdaigh a íoslódáil ó  www.studententerprise.ie

CLÁR 
FIONTRAÍOCHTA

DALTAÍ

An Tuairisc Ghnó
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Má tá níos mó ná cúig dhalta, úsáid leathanach breise le do thoil  

Men Fómhair den bhliain acadúil reatha.
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The cover sheet below MUST accompany your business report, by 
attaching it to the front of the document.  

Business Name

Business Description

School Name

County

School Address

Category (please tick)          Junior           Intermediate                     Senior

Student Names 1.

2.  3.
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Níor chóir go mbeadh an Tuarascáil Fiontraíochta Gnó Mac Léinn níos faide ná 6 
LEATHANACH AR A MH ÉID (aontaobhacha). 
Níl na haguisíní curtha san áireamh sa teorainn 6 leathanach seo.  

 
 
 

 

CAD BA CHÓIR DOM A CHUR SA 
TUARASCÁIL GHNÓLACHTA? 

 

Cuid 1: Achoimre Fheidhmeach  
• Ainm an fhiontair mhac léinn atá agat 
• Tabhair breac - chuntas mion ar an smaoineamh gnó ata agat  
• Tabhair breac - chuntas ar an rud a bhí nuálaíoch faoi do tháirge / do sheirbhís nó 

faoin dóigh ar reáchtáil tú do ghnó?  
 

Cuid 2: Soláthar Táirgeachta / Seirbhíse  
• Déan cur síos mion ar an bpróiseas tái rgthe i gcás táirge a cuireadh ar fáil, agus 

na seirbhíse, chomh maith, i gcás tionscail seirbhíse. (Cuir isteach grianghraif / 
líníochtaí in aguisíní)  

• Déan cur síos ar an taighde a rinne tú i do tháirge / sheirbhís roghnach.  

• Tabhair breac - chuntas ar an taighde a rinne tú ar mhaoin intleachtúil, más ann 
dó, lena chinntiú nár sháraigh tú cearta duine ar bith eile agus go raibh do 
mhaoin intleachtúil cosanta. (Tabhair faoi deara: Bíonn gnólachtaí ann nach 
mbaineann an Mhaoin Intleachtúil leo).  

• Tabhair breac - chuntas ar an measúnú riosca a rinne tú agus ar an gcaoi ar 
phleanáil tú chun na rioscaí a aithníodh a íoslaghdú.  

• Pléigh na constaicí a tháinig tú orthu agus an chaoi ar sháraigh tú iad.  
 

Cuid 3: Taighde Margaidh  
•  Tabhair breac - chuntas ar cé hiad do chustaiméirí agus conas a shainaithin tú iad.  

•  Cad iad na cineálacha taighde margaidh a rinne tú agus cad iad na torthaí (cuir 
graif agus cairteacha in aguisíní san áireamh)?  
Conas a rinne tú athruithe ar do tháirge / seirbhís mar gheall ar thorthaí taighde 
margaidh? 

•  Pléigh conas a d'aithin tú do chuid iomaitheoirí agus cé hiad féin.  

•  Conas a chuaigh tú san iomaíocht le hiomaitheoirí? Cad é an Gné Uathúil Dhíolacháin 
(USP) atá agat? 

 

Cuid 4: Margaíocht / Cur Chun Cinn & Líonrú  
•  Tabhair breac - chuntas ar an gcaoi ar chuir tú do tháirge chun cinn laistigh den scoil, 

agus lasmuigh di.  

•  Má d'úsáid tú na meáin shóisialta chun gnó a chur chun cinn, déan plé air sin.  
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Cuid 5: Airgeadas agus Praghsáil  
• Tabhair breac- chuntas ar an áit a bhfuair tú do chaipiteal nua-thionscanta 

• Réamhaisnéis ar Sreafaí Airgid / an mBuiséad Airgid (Is éard atá i gceist leis seo ná 
go ndéanfá meastachán ar an méid airgid a bheidh ag dul isteach i do ghnólacht 
agus amach as. Sonraigh cad é an t-ioncam agus na costais a bheidh i gceist, dar 
leat) 

• Ráiteas faoi Shreafaí Airgid (Iarbhír) (Is éard atá i gceist leis seo ná an méid airgid a 
théann isteach i do ghnólacht, agus amach as, i ndáiríre. 

• Cuntas Brabúis agus Caillteanais / Ráiteas Ioncaim 
• Conas a rinne tú cinneadh maidir leis an bpraghsáil? 
• Praghas in aghaidh an aonaid 
• Stoc ar láimh agus orduithe réamhíoctha 
Nóta: bain úsáid as cairteacha / graif sa chuid seo, le do thoil.  Déan cinnte de, mura miste, go bhfuil sé an-
soiléir cad iad na figiúirí atá réamh -mheasta mar dhíolacháin gus cad iad na figiúirí is díolacháin‘ iarbhír iad.  

 
Cuid 6: Forbairt / Foghlaim Phearsanta  
• Tabhair breac - chuntas ar an gcaoi ar oibrigh tú mar fhoireann (más bainteach) nó 

ar an gcaoi ar oibrigh tú ar an tionscadal mar dhuine aonair.  

• Tabhair breac - chuntas ar an gcaoi ar sháraigh tú deacrachtaí.  
• Pléigh na rudaí a d'fhoghlaim tú i mbun an ghnóla cht a fheidhmiú, chomh maith leis na 

scileanna a d'fhorbair tú.  
• An leanfaidh tú ar aghaidh ag trádáil? Pléigh nó pleananna gnó atá agat amach anseo.  

• Cad é an chomhairle is fearr ar tugadh duit riamh?  
• Cad é an t - aon cheacht amháin is mó tábhachtaí a d'fhogh laim tú? 
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 Baill Foirne a bhí i Láthair Baill Foirne a bhí As Láthair

 Sonraí faoin gCéad Chruinniú Eile

AGUISÍN 1
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 Nithe a bheidh le plé:
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Sínithe ag:       Dáta:

Topaic Plé Gníomh le Glacadh Duine atá Freagrach as Spriocdháta
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Cuid 5: Airgeadas agus Praghsáil  
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 Topaic Plé Gníomh le Glacadh Duine atá Freagrach as Spriocdháta

BILEOG SAOTHAIR UIMH. 19 
CRUINNIÚ FOIRNE

 Sonraí faoin gCéad Chruinniú Eile
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SAMPLA PRAITICIÚIL D’FHIONTAR DALTAÍ DAR 
TEIDEAL ‘POT LUCK’

Is í Kate an Bainisteoir Margaíochta atá ar ‘Pot Luck’ agus bhunaigh sí féin agus a 
cairde - Robert, an Bainisteoir Airgeadais agus Jane, an Bainisteoir Táirgeachta - gnó 
- babhlaí ceirmeacha a phéinteáil le láimh.  Rinne sí a taighde príomhúil le ceistneoir a 
scaipeadh ar 50 custaiméir agus iomaitheoir a d’fhéadfadh a bheith aici ar scoil agus 
taobh amuigh dá scoil. Thosaigh sí lena cairde, múinteoirí agus lena teaghlach; ach 
stop sí daoine ar an tsráid chomh maith chun ceisteanna a chur orthu. Thug sí cuairt 
ar cheardlanna áitiúla ina ceantar agus fuair sí cead suirbhé a dhéanamh ar dhaoine in 
ionad siopadóireachta áitiúil.  

Bhí 7 gceist sa suirbhé a rinne Kate agus bhí ceisteanna iata a mbeadh freagraí 
dearfacha/diúltacha leo nó ceisteanna a bhí le freagairt le tic a chur i mboscaí sa 
suirbhé agus bhí roinnt ceisteanna oscailte ann chomh maith le barúil a fháil céard 
go díreach a cheap a custaiméirí nó a hiomaitheoirí (léigh an Ceistneoir a d’ullmhaigh 
Kate le haghaidh ‘Pot Luck’; tá sé ar an gcéad leathanach eile). Ba í an aidhm a bhí 
aici ó thaobh custaiméirí de na riachtanais a bhí acu a fháil amach. Ba é an rud ba 
thábhachtaí a rinne Kate gur thug sí aird ar thorthaí an taighde margaidh a thúisce is 
a bhí an taighde sin déanta aici agus gur cheartaigh an fhoireann an táirge a bhí acu 
nuair ba ghá sin a dhéanamh.

AGUISÍN 2
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CEISTNEOIR SAMPLACH POT LUCK

1. Cé mhéad uair sa bhliain a cheannaíonn tú bronntanais? (cuir tic le do thoil)

 0-5   5-10  10 nó níos mó 

2. An gceannófá babhlaí ceirmeacha a bheadh péinteáilte le láimh mar bhronntanas  
 nó duit féin?

 Cheannóinn/Ní Cheannóinn

3. Conas a d’íocfá dár mbabhlaí ceirmeacha péinteáilte de láimh?

 €15         €18       €20 

4. Cén saghas babhla ab fhearr leat? (cuir tic le do thoil)

 Beag  Meánmhéid  Mór 

5. Céard iad na dathanna is fearr leat?

6. An mbeadh suim agat i mbabhlaí féinoiriúnaithe ceirmeacha a bheadh péinteáilte  
 le láimh, agus dá mbeadh, cén dearadh/téama a bheadh uait?

7. Cé mhéad bealach a mbainfeá úsáid as na babhlaí seo?

Táimid an-bhuíoch díot as an gceistneoir seo a líonadh
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Rinne Kate Anailís LLDB nuair a bhí an taighde críochnaithe aici 

D’úsáid sí an anailís LLDB le fadhbanna a mbeadh orthu déileáil leo ina ngnó, b’fhéidir, 
agus le nithe a rachadh chun tairbhe dóibh dá ndéileálfaí i gceart leo, a aimsiú.

Láidreachtaí…..Bíonn an-tóir ar tháirgí Pot Luck ó tharla go bhfuil siad péinteáilte 
le láimh agus nach bhfuil táirgí cosúil leo ar fáil. Ní táirgí iad a n-imeoidh an mhaith 
astu, agus dá bhrí sin, beidh seilfré fhada acu agus ní rachaidh siad as dáta. Is féidir le 
Jane stionsail a dhéanamh ar bhabhlaí do shéasúr na Nollag agus na Cásca agus na 
babhlaí a phéinteáil ionas go mbeidh siad réidh roimh ré, rud a laghdóidh an t-achar a 
thógfadh sé iad a chur ar fáil do chustaiméirí.  

Laigí…..Dearaí faoi leith a bhíonn péinteáilte le láimh a bhíonn ar chuid de bhabhlaí 
‘Pot Luck’ ach caitear roinnt mhaith ama á bpéinteáil. Bíonn babhlaí nach mbíonn 
féinoiriúnaithe ar tairiscint do chustaiméirí freisin agus is mar gheall ar an taighde 
a rinneadh ar an margadh atá an cás amhlaidh. Is le haghaidh maisiúcháin, agus sin 
amháin, is féidir na babhlaí a bhfuil péint aicrileach orthu a úsáid ach is féidir babhlaí 
glónraithe a úsáid le haghaidh bia. 

Deiseanna…..Chuaigh ‘Pot Luck’ i dteagmháil le potaire áitiúil chun go dtabharfadh 
an potaire aon bhabhlaí a raibh sé réidh leo agus nach mbeadh ag teastáil uaidh feasta 
dóibh le haghaidh a ngnó agus cheannaigh siad gnáthbhabhlaí ceirmeacha uaidh 
chomh maith. Tá ceardlann áitiúil ag duine de chairde mháthair Kate agus d’fhéadfaí a 
dtáirgí a chur ar taispeáint agus a dhíol sa cheardlann. Thug sé seo deis don fhoireann 
taithí a fháil ar an táirge a dhíol taobh amuigh den scoil agus thug sé deis dóibh 
foghlaim faoi chúrsaí trádála leis an bpobal i gcoitinne.

Bagairtí…..Tá ‘Pot Luck’ san iomaíocht le siopaí eile sa cheantar agus díoltar babhlaí 
daite atá níos éadroime, níos saoire agus a tháirgtear ar an mórchóir sna siopaí seo 
agus dá bharr tá sciar de mhargadh ‘Pot Luck’ á thógáil acu.  Ach ar an láimh eile, 
scrúdaíonn an grúpa caighdeán a dtáirgí go rialta agus déanann siad athbhreithniú 
ar a ndearaí go rialta de réir mar is gá ó thaobh treochtaí díolacháin de. D’éirigh leo 
nideog a fháil sa mhargadh.

Ní mór do ‘Pot Luck’ a bheith sásta:

go mbeidh siad ábalta soláthar babhlaí ceirmeacha a fháil ar chostais aitheanta.
go mbeidh siad ábalta péinteanna agus vearnais fheiliúnach a fháil ar an   

  bpraghas ceart.
go mbeidh teacht acu ar áiseanna chun a gcuid oibre a dhéanamh.
go mbeidh na péinteanna a úsáidfear oiriúnach agus nach n-imeoidh sé 

  sa níochán.
nach péinteanna nimhiúla iad. 
go mbeifear ábalta na babhlaí ceirmeacha a níochán i miasniteoirí. 

LEABHAR SAOTHAIR  |  69

CEISTNEOIR SAMPLACH POT LUCK
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Meascadh Margaíochta - Pot Luck 

 Táirge…Shocraigh Pot Luck gnáthbhabhlaí ceirmeacha a cheannach agus luach  
 a chur leo trí dhearaí ar leith a phéinteáil le láimh ar na babhlaí sin. Rinne Kate
  taighde ar an margadh agus fuair sí amach go gceannaíonn custaiméirí a   
 d’fhéadfadh a bheith aici 10 mbronntanas ar a laghad in aghaidh na bliana. Fuair sí 
 amach freisin chun an gnó a dhéanamh bailí go mbeadh orthu dhá chineál táirgí a 
 dhíol: táirgí ar choimisiún agus táirgí nach mbeadh féinoiriúnaithe. Scrúdaíonn an  
 grúpa caighdeán a dtáirgí go rialta agus déanann siad athbhreithniú rialta ar a   
 ndearaí, ar na cruthanna agus ar shaghsanna go rialta.  Is léir ón méid a dúradh leo 
 agus ó ardmholadh a fuair said  go bhfuil tóir ag bonn leathan custaiméirí ar a   
 dtáirge. Creideann ‘Pot Luck’ go bhfuil caighdeán a mbabhlaí ar fheabhas agus go  
 bhfuil siad an-uathúil.  Tá nideog faighte sa mhargadh acu.

 Áit...suíomh, suíomh, suíomh. Dhíol Kate agus a foireann a dtáirgí ar scoil in am 
 lóin agus ghlac siad páirt in aonaigh thrádála scoile i dtús báire. Shocraigh siad   
 ansin a ndúshlán féin a thabhairt agus fuair siad cead bothán a shocrú suas in   
 ionad siopadóireachta áitiúil agus na babhlaí a dhíol as sin. Dhíol siad na babhlaí  
 as siopa le duine de chairde mháthair Kate chomh maith. D’íoc siad a máthair chun 
 iad a thiomáint go dtí an cheardlann agus go dtí an t-ionad siopadóireachta agus 
 iad a bhailiú ó na háiteanna sin arís. Cuireann an fhoireann seirbhís iardhíolachán 
 ar fáil dá gcustaiméirí de bharr go bhfuil suim acu aiseolas a fháil óna gcustaiméirí  
 agus de bharr go bhfuil a mbonn custaiméirí méadaithe ó tharla go bhfuil an scéal 
 á scaipeadh ó bhéal ó dhuine go duine.

 Praghas…Chabhraigh an taighde margaidh le Kate costais saothair, ábhair agus  
 corrlaigh bhrabúis a thabhairt san áireamh agus fuair sí amach ón taighde gur   
 gar do €14 an praghas meá ar mheá le babhlaí féinoiriúnaithe faoi leith, a bheadh 
  péinteáilte le láimh, a dhéanamh. Rinne sí fiosrú faoina n-iomaitheoirí agus fuair  
 sí amach go bhféadfaidh ‘Pot Luck’ níos mó a ghearradh ó tharla gur táirge uathúil  
 atá péinteáilte le láimh an táirge atá acu. Tá táirgí a n-iomaitheoirí níos saoire   
 ach táirgtear ar an mórchóir iad agus tá siad níos éadroime.  Ní féidir le ‘Pot Luck’ 
 ach lascainí nó tairiscintí speisialta a thabhairt ó am go ham ar bhabhlaí nach 
 bhfuil féinoiriúnaithe.

 Cur chun cinn…Tharraing Kate aird ar a ngnó mar phriontáil siad cártaí gnó 
  lena scaipeadh ar a muintir, a gcairde agus ar chustaiméirí agus mar gur chroch   
 siad póstaeir ar scoil.   Fuair sí cead labhairt le gach rang agus rinne sí cur i láthair  
 agus bhí samplaí dá dtáirgí aici ann. Thug sé sin cúnamh do dhaltaí agus do 
  mhúinteoirí fáil amach faoi ‘Pot Luck’ agus faoi na táirgí a bhí ar díol acu. Rinne 
  Kate fógraí ar an ngléas idirchumarsáide leis na laethanta a mbeadh a dtáirge 
  ardíol sa scoil a insint do chustaiméirí poitéinsiúla.  Phriontáil Kate a n-ainm, a 
  seoladh agus a n-uimhreacha teagmhála teileafóin ar phinn chun go mbeadh a   
 fhios ag an bpobal i gcoitinne go raibh siad i mbun gnó.

70  |  LEABHAR SAOTHAIR72  |  LEABHAR SAOTHAIR



 Pacáistiú…Bhuail baill foirne ‘Pot Luck’ le chéile agus bhí seisiúin ransaithe   
 smaointe acu faoin bpacáistiú a dhéanfaí ar a mbabhlaí ceirmeacha. Tar éis go 
  leor plé agus smaointeoireachta faoin meascán dathanna agus na dearaí ab fhearr  
 leo, shocraigh siad ar bhosca gealghorm bronntanais.  Bheifí ábalta na boscaí a 
  fhilleadh agus dhéanfaí iad de réir saghas na mbabhlaí.  Boscaí só na boscaí  
 speisialta bronntanais seo atá déanta go barainneach agus tugann siad íomhá   
 tharraingteach agus uasmhargaidh don ghnó. Is boscaí iad seo a mbíonn seasamh  
 iontu, ar féidir iad a lúbadh ar a chéile agus a leagan os cionn a chéile lena stóráil.  
 Bíonn siad sách láidir leis na babhlaí ceirmeacha a choinneáil iontu agus cuireann  
 lipéad tarraingteach ar dhath an airgid a bhfuil ainm agus lógó na cuideachta air  
 slacht ar an bpacáistiú agus sin é freisin an séala atá ar an mbosca.

Chuir Kate Plean Margaíochta le chéile don fhoireann.  Bhí ráiteas misin leis an bplean 
ina raibh na pointí uathúla díolacháin, riachtanais an ghnó, tairbhí an ghnó agus ina 
chuir sí an spriocmhargadh dá dtáirge in iúl. Bhí sonraí faoin táirge, an áit ina bhfuil 
an gnó, an praghas a ghearrann siad agus an bealach a dhéanann siad fógraíocht sa 
phlean.

Céard a dhéanfása?

Is duine ealaíonta í Jane agus shocraigh an Fhoireann úsáid a bhaint as an mbua atá 
aici le haghaidh an ghnó. Tá siad le gnáthbhabhlaí ceirmeacha a cheannach agus luach 
a chur leo mar go bpéinteálfaidh siad dearaí faoi leith le láimh ar na babhlaí. Féadfaidh 
siad na babhlaí a cheannach ar €4 an ceann agus thairg duine de chairde mháthair 
Jane 20 babhla a cheannach ó ‘Pot Luck’ ar €10 an ceann. Ar cheart dóibh glacadh leis 
an tairiscint?  

Seo bealach eile leis an gceist a chur:  

An nglanfaidh ‘Pot Luck’ na costais go léir atá orthu agus an ndéanfaidh siad brabús 
má dhíolann siad na babhlaí ar €10 an ceann? Ní féidir linn an cheist seo a fhreagairt i 
ndáiríre go dtí go mbreathnóimid ar na ‘costais iomlána’ a bhaineann leis na babhlaí.

Baineann na costais sheasta le tréimhse iomlán an ghnó agus ní bhraitheann siad 
ar líon na mbabhlaí a dhíoltar. Tá sé tábhachtach sciar de na costais sheasta a chur 
in aghaidh gach babhla chun costas iomlán gach babhla a oibriú amach. Beidh ar an 
bhfoireann déanamh amach cén líon babhlaí a cheapann siad a dhíolfaidh siad chun 
é sin a dhéanamh. Féadfaidh siad na torthaí a tháinig as an taighde margaidh a úsáid 
chun é sin a dhéanamh agus ba cheart dóibh líon na mbabhlaí a mbeidh sé d’am ag 
Jane iad a tháirgeadh a chur san áireamh freisin.
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 corrlaigh bhrabúis a thabhairt san áireamh agus fuair sí amach ón taighde gur   
 gar do €14 an praghas meá ar mheá le babhlaí féinoiriúnaithe faoi leith, a bheadh 
  péinteáilte le láimh, a dhéanamh. Rinne sí fiosrú faoina n-iomaitheoirí agus fuair  
 sí amach go bhféadfaidh ‘Pot Luck’ níos mó a ghearradh ó tharla gur táirge uathúil  
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 agus bhí samplaí dá dtáirgí aici ann. Thug sé sin cúnamh do dhaltaí agus do 
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Pot Luck - Costais Sheasta Mheasta in aghaidh an Bhabhla

 Costais Sheasta (ar feadh 6 mhí) €

 Tuarastail Riaracháin 150.00
 Cártaí Gnó 20.00
 Pinn  10.00
 Póstaeir 5.00
 Glaonna Teileafóin (€4.17 * 6) 25.00
 Costais Taistil (€3 * 6) 18.00

 Iomlán na gCostas Seasta 228.00

Measann Kate/an Bainisteoir Margaíochta go ndíolfaidh siad 60 babhla fad is a bheidh 
an tionscadal ar siúl. Roinntear na costais sheasta a thaispeántar thuas ar 60 chun an 
costas seasta in aghaidh an bhabhla a fháil:  €228.00/60 = €3.80 costais sheasta in 
aghaidh an bhabhla.

Íocfar Jane as an am a chaithfidh sí ar na babhlaí a tháirgeadh agus beidh íocaíocht 
le tabhairt do Kate agus do Robert as an am a chaithfidh siad ar mhargaíocht agus 
ar airgeadas an ghnó a bhainistiú. Aontaíodh go n-íocfar €75 an duine leo. Ghlaofaí 
tuarastail riaracháin ar an €150 seo go hiondúil agus is costas seasta é.

Pot Luck – Costais Mheasta Ama in aghaidh an Bhabhla

I gcás ‘Pot Luck’ níl le déanamh ag Jane ach babhla a phéinteáil le fáil amach cá fhad 
a thógfadh sé sin uirthi. Abair go dtógfadh sé 30 nóiméad ar Jane babhla a phéinteáil 
agus gur shocraigh an Fhoireann €10 in aghaidh na huaire a íoc léi.  Is 30 nóiméad/60 
nóiméad x €10 = €5.00 an costas athraitheach a bheadh ar an saothar in aghaidh an 
bhabhla.

Pot Luck – Costais Mheasta na Péinte in aghaidh an Bhabhla

Féadfaidh Jane costas na péinte a mheas chomh maith má oibríonn sí amach cé mhéad 
dath a úsáidfidh sí agus cé mhéad babhla a bheidh péinteáilte aici as gach feadán 
péinte. Abair gur €0.25 an babhla costais na péinte agus go gcosnaíonn na boscaí 
€1.00 an ceann mar sin is féidir na costais athraitheacha a dhéanamh amach mar seo 
a leanas:

 Costais Athraitheacha €

 Babhla a cheannach 4.00
 Babhla a phéinteáil 0.25
 Saothar in aghaidh an bhabhla 5.00
 Bosca agus lipéad 1.00
 Costais Athraitheacha Iomlána  10.25
 in aghaidh an Bhabhla
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 Pot Luck - Costas in aghaidh an Bhabhla

Costas Seasta + Costas Athraitheach = Costas Iomlán  
.i. €3.80 + €10.25 = €14.05 in aghaidh an bhabhla.

Mar Fhocal Scoir:

Má dhíolann ‘Pot Luck’ na babhlaí ar €10.00 an ceann beidh caillteanas de  €4.05 an 
babhla (féach na suimeanna thíos) orthu.

        €  

Shocraigh ‘Pot Luck’ na babhlaí a chur ar an margadh ar €17.50 an ceann an ceann tar 
éis dóibh gach uile shórt a thabhairt san áireamh.

RÉAMHAISNÉIS SREABHADH AIRGID A ULLMHÚ DO 
‘POT LUCK’

Mheas Kate/an Bainisteoir Margaíochta, i gcás ‘Pot Luck’, go ndíolfadh siad 60 babhla 
sna sé mhí, Meán Fómhair - Feabhra. 

Shocraigh ‘Pot Luck’ ar phraghas díolacháin de €17.50 an babhla tar éis dóibh an 
  cleachtadh praghsála a dhéanamh. Tugadh aird ar na costais chomh maith. Ní 
  mór tráthúlacht na ndíolachán agus na gceannachán a mheas chomh maith.  
 Ghlac Kate leis nach ndíolfaí aon bhabhla i Meán Fómhair agus go dtiocfadh ardú 
  ar dhíolachán i mí na Nollag mar gheall ar Aonad Ceardaíochta na Nollag agus i  
  mí Feabhra mar go ndéanfaí níos mó fógraíochta faoi na babhlaí. 
 Is éard atá beartaithe acu do Mheán Fómhair 6 bhabhla a cheannach ar chostas  
  €4 an ceann agus 4 fheadán péinte a cheannach ar chostas €7.50 an ceann. 
  Ceapann Robert, an Bainisteoir Airgeadais, go gcaithfidh siad isteach agus amach 
  le €20 ar chártaí gnó a phriontáil;€10 ar phinn le haghaidh fógraíochta agus €5 
  eile ar phóstaeir a úsáidfidh ‘Pot Luck’ chun a dtáirgí a chur chun cinn.
 Is €4.17 an caiteachas measta ar ghlaonna teileafóin agus €3.00 ar thaisteal in  
  aghaidh na míosa.
 Socraíodh ar €75 an duine ar thuarastal do Kate agus do Robert agus glacadh an  
  t-am a chaithfidh siad leis an obair ar an ngnó san áireamh. 

Ba cheart na figiúirí caiteachais do Mheán Fómhair a chur isteach anois ar an 
réamhaisnéis de shreabhadh airgid/buiséad -is fearr é seo a dhéanamh ar scarbhileog.

Chun 20 babhla a tháirgeadh   =      20 * 14.05 in aghaidh an bhabhla =  281.00
Chun 20 babhla a dhíol ar €10 an ceann  =      20 * 10.00 in aghaidh an bhabhla = 200.00

      Caillteanas Iomlán   =  81.00
      Caillteanas in aghaidh an bhabhla = 4.05
      (€81/20)
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Pot Luck - Costais Sheasta Mheasta in aghaidh an Bhabhla

 Costais Sheasta (ar feadh 6 mhí) €

 Tuarastail Riaracháin 150.00
 Cártaí Gnó 20.00
 Pinn  10.00
 Póstaeir 5.00
 Glaonna Teileafóin (€4.17 * 6) 25.00
 Costais Taistil (€3 * 6) 18.00

 Iomlán na gCostas Seasta 228.00

Measann Kate/an Bainisteoir Margaíochta go ndíolfaidh siad 60 babhla fad is a bheidh 
an tionscadal ar siúl. Roinntear na costais sheasta a thaispeántar thuas ar 60 chun an 
costas seasta in aghaidh an bhabhla a fháil:  €228.00/60 = €3.80 costais sheasta in 
aghaidh an bhabhla.

Íocfar Jane as an am a chaithfidh sí ar na babhlaí a tháirgeadh agus beidh íocaíocht 
le tabhairt do Kate agus do Robert as an am a chaithfidh siad ar mhargaíocht agus 
ar airgeadas an ghnó a bhainistiú. Aontaíodh go n-íocfar €75 an duine leo. Ghlaofaí 
tuarastail riaracháin ar an €150 seo go hiondúil agus is costas seasta é.

Pot Luck – Costais Mheasta Ama in aghaidh an Bhabhla

I gcás ‘Pot Luck’ níl le déanamh ag Jane ach babhla a phéinteáil le fáil amach cá fhad 
a thógfadh sé sin uirthi. Abair go dtógfadh sé 30 nóiméad ar Jane babhla a phéinteáil 
agus gur shocraigh an Fhoireann €10 in aghaidh na huaire a íoc léi.  Is 30 nóiméad/60 
nóiméad x €10 = €5.00 an costas athraitheach a bheadh ar an saothar in aghaidh an 
bhabhla.

Pot Luck – Costais Mheasta na Péinte in aghaidh an Bhabhla

Féadfaidh Jane costas na péinte a mheas chomh maith má oibríonn sí amach cé mhéad 
dath a úsáidfidh sí agus cé mhéad babhla a bheidh péinteáilte aici as gach feadán 
péinte. Abair gur €0.25 an babhla costais na péinte agus go gcosnaíonn na boscaí 
€1.00 an ceann mar sin is féidir na costais athraitheacha a dhéanamh amach mar seo 
a leanas:

 Costais Athraitheacha €

 Babhla a cheannach 4.00
 Babhla a phéinteáil 0.25
 Saothar in aghaidh an bhabhla 5.00
 Bosca agus lipéad 1.00
 Costais Athraitheacha Iomlána  10.25
 in aghaidh an Bhabhla
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Is mar seo a leanas a bheidh an leagan amach don Réamhaisnéis de 
Shreabhadh Airgid/Buiséad:

M. Fómh   D. Fómh     Samh   Noll    Ean     Feabh    Iomlán

Líon Aonad 0 6 10 25 5  14 60
  
Ioncam €

Díolacháin 0
Infheistíocht 
Iasachtaí 

A. Ioncam Iomlán 0

Caiteachas 
Saothar  0 
Babhlaí 24.00
Boscaí 6.00
Péint 7.50
Tuarastail Riaracháin 0
Cártaí Gnó 20.00
Pinn 10.00
Póstaeir 5.00
Glaonna Teileafóin 4.17
Taisteal 3.00

B. Caiteachas Iomlán   79.67

C. Ioncam lúide  
Caiteachas (A-B)       
Iarmhéid Tosaigh

Iarmhéid Deiridh

Taispeántar na costais iomlána de €76.67 i Meán Fómhair anseo sula ndéanfar ioncam 
ar bith as díolacháin. Taispeántar an tsuim airgid a bheidh ag teastáil chun costais 
tionscnaimh an ghnó a mhaoiniú.
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FOINSÍ MAOINITHE

I gcás ‘Pot Luck’, shocraigh an fhoireann €30 dá gcoigilteas a infheistiú agus d’aontaigh 
tuismitheoirí Jane an €50 eile a thabhairt ar iasacht dóibh. Ba cheart na figiúirí sin a 
chur isteach anois faoi ioncam.

Is airgead a fhaightear nó a íoctar a chuirtear isteach faoin sreabhadh airgid. €0.00 a 
chuirtear isteach ar shaothar agus cé go bhfuil liúntas tugtha do shaothar i gcostáil an 
aonaid ní chuirfear leis an sreabhadh airgid é go dtí an mhí a n-íocfar é.

Ráiteas: Sreabhadh Airgid ‘Pot Luck’

M. Fómh   D. Fómh     Samh   Noll    Ean     Feabh    Iomlán

Líon Aonad 0 6 10 25 5  14 60
  
Ioncam €

Díolacháin 0
Infheistíocht 30.00
Iasachtaí 50.00

A. Ioncam Iomlán 80.00

Caiteachas 
Saothar  0 
Babhlaí 24.00
Boscaí 6.00
Péint 7.50
Tuarastail Riaracháin 0
Cártaí Gnó 20.00
Pinn 10.00
Póstaeir 5.00
Glaonna Teileafóin 4.17
Taisteal 3.00

B. Caiteachas Iomlán   79.67

C. Ioncam lúide   0.33
Caiteachas (A-B)       
Iarmhéid Tosaigh 00.00

Iarmhéid Deiridh 0.33
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Is mar seo a leanas a bheidh an leagan amach don Réamhaisnéis de 
Shreabhadh Airgid/Buiséad:

M. Fómh   D. Fómh     Samh   Noll    Ean     Feabh    Iomlán

Líon Aonad 0 6 10 25 5  14 60
  
Ioncam €

Díolacháin 0
Infheistíocht 
Iasachtaí 

A. Ioncam Iomlán 0

Caiteachas 
Saothar  0 
Babhlaí 24.00
Boscaí 6.00
Péint 7.50
Tuarastail Riaracháin 0
Cártaí Gnó 20.00
Pinn 10.00
Póstaeir 5.00
Glaonna Teileafóin 4.17
Taisteal 3.00

B. Caiteachas Iomlán   79.67

C. Ioncam lúide  
Caiteachas (A-B)       
Iarmhéid Tosaigh

Iarmhéid Deiridh

Taispeántar na costais iomlána de €76.67 i Meán Fómhair anseo sula ndéanfar ioncam 
ar bith as díolacháin. Taispeántar an tsuim airgid a bheidh ag teastáil chun costais 
tionscnaimh an ghnó a mhaoiniú.
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Is éard atá beartaithe acu do Dheireadh Fómhair go measann ‘Pot Luck’ go ndíolfaidh 
siad na sé bhabhla a phéinteáil Jane ar dtús agus ansin go gceannóidh siad 10 mbabhla 
eile ón siopa.  Ní gá dóibh péint a cheannach an mhí seo. Is féidir na figiúirí a chur 
isteach ar an mbonn sin. Shocraigh an triúr ball foirne nach mbainfidh siad tuarastal 
ar bith amach as an ngnó go fóill chun airgead a choinneáil sa ghnó chun ábhair a 
cheannach agus iasachtaí a íoc ar ais.

Ráiteas Sreafa Airgid ‘Pot Luck’

M. Fómh   D. Fómh     Samh   Noll    Ean     Feabh    Iomlán

Líon Aonad 0 6 10 25 5  14 60
  
Ioncam €

Díolacháin 0 105.00 
Infheistíocht 30.00
Iasachtaí 50.00

A. Ioncam Iomlán 80.00 105.00

Caiteachas 
Saothar  0  0
Babhlaí 24.00 40.00
Boscaí 6.00 10.00
Péint 7.50 0 
Tuarastail Riaracháin 0 0
Cártaí Gnó 20.00 0
Pinn 10.00 0
Póstaeir 5.00 0
Glaonna Teileafóin 4.17 4.17
Taisteal 3.00 3.00

B. Caiteachas Iomlán   79.67 57.17

C. Ioncam lúide   0.33 47.83
Caiteachas (A-B)       
Iarmhéid Tosaigh 00.00 0.33

Iarmhéid Deiridh 0.33 48.16
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BILEOG SAOTHAIR UIMH. 19
SREABHADH AIRGID ‘POT LUCK’

Bain úsáid as na nótaí atá thíos chun Sreabhadh Airgid ‘Pot Luck’ a líonadh

Is féidir an cleachtadh a líonadh bunaithe ar an líon díolachán a luaitear le gach mí agus leis na 
nithe seo a leanas:

Socraíodh an iasacht €50 a íoc ar ais i mí na Nollag. 
 Tá Robert ag moladh go n-íocfaí a n-infheistíocht €30 féin ar ais i mí na Nollag agus tá 
   sé i gceist aige tuarastal €300 a íoc le Jane mar go dteastaíonn airgead uaithi le   
  haghaidh Laethanta Saoire na Nollag. 
 Caithfear €7.50 eile ar phéint i mí na Nollag. 
 Ní íocfar tuarastal Robert ná Kate go dtí mí Feabhra. 
 Beidh orthu na babhlaí (agus an pacáistiú) a bheidh le díol gach mí a cheannach an mhí  
  roimhe sin.

(D’fhéadfaí go mbeadh athrú ar na figiúirí díolachán - céard a tharlódh mura ndíolfadh siad ach 
15 babhla i mí na Nollag? Ba cheart an tionchar a bheadh ag gach cás ar airgead tirim a scrúdú 
agus gníomh ceartaitheach a ghlacadh má bhíonn toradh diúltach ar an sreabhadh airgid).

M. Fómh   D. Fómh     Samh   Noll    Ean     Feabh    Iomlán

Líon Aonad 0 6 10 25 5  14 6  
Ioncam €

Díolacháin 0 105.00 
Infheistíocht 30.00
Iasachtaí 50.00
A. Ioncam Iomlán 80.00 105.00

Caiteachas 
Saothar  0  0
Babhlaí 24.00 40.00
Boscaí 6.00 10.00
Péint 7.50 0 
Tuarastail Riaracháin 0 0
Cártaí Gnó 20.00 0
Pinn 10.00 0
Póstaeir 5.00 0
Glaonna Teileafóin 4.17 4.17
Taisteal 3.00 3.00
B. Caiteachas Iomlán   79.67 57.17

C. Ioncam lúide   0.33 47.83
Caiteachas (A-B)      

Iarmhéid Tosaigh 00.00 0.33
Iarmhéid Deiridh 0.33 48.16
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Is éard atá beartaithe acu do Dheireadh Fómhair go measann ‘Pot Luck’ go ndíolfaidh 
siad na sé bhabhla a phéinteáil Jane ar dtús agus ansin go gceannóidh siad 10 mbabhla 
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isteach ar an mbonn sin. Shocraigh an triúr ball foirne nach mbainfidh siad tuarastal 
ar bith amach as an ngnó go fóill chun airgead a choinneáil sa ghnó chun ábhair a 
cheannach agus iasachtaí a íoc ar ais.
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M. Fómh   D. Fómh     Samh   Noll    Ean     Feabh    Iomlán

Líon Aonad 0 6 10 25 5  14 60
  
Ioncam €

Díolacháin 0 105.00 
Infheistíocht 30.00
Iasachtaí 50.00

A. Ioncam Iomlán 80.00 105.00

Caiteachas 
Saothar  0  0
Babhlaí 24.00 40.00
Boscaí 6.00 10.00
Péint 7.50 0 
Tuarastail Riaracháin 0 0
Cártaí Gnó 20.00 0
Pinn 10.00 0
Póstaeir 5.00 0
Glaonna Teileafóin 4.17 4.17
Taisteal 3.00 3.00

B. Caiteachas Iomlán   79.67 57.17

C. Ioncam lúide   0.33 47.83
Caiteachas (A-B)       
Iarmhéid Tosaigh 00.00 0.33

Iarmhéid Deiridh 0.33 48.16

76  |  LEABHAR SAOTHAIR LEABHAR SAOTHAIR  |  79



C
h

u
ir

fí
 i

d
ir

b
h

ea
rt

a 
M

h
eá

n
 F

óm
h

ai
r 

is
te

ac
h

 m
ar

 s
eo

 a
 l

ea
n

as
:

LE
A

BH
A

R
 A

N
 A

IR
G

ID
/A

D
M

H
Á

LA
C

H
A

 &
 C

U
N

TA
S 

ÍO
C

A
ÍO

C
H

TA
Í

 
/

 
LE

A
BH

A
R

 A
IR

G
ID

 A
N

A
IL

ÍS
IT

H
E

D
át

a 
  

S
on

ra
í 

  
F.

   
Io

m
lá

n
 I

as
ac

h
t 

 I
n

fh
ei

st
ío

ch
t 

  D
ío

la
ch

ái
n

  E
il

e 
D

át
a 

 S
on

ra
í 

  
F.

  I
om

lá
n

  C
ea

n
n

ac
h

ái
n

 T
u

ar
as

ta
il

  P
ri

on
tá

il
/ 

 
Fó

n
   

   
  T

ai
st

ea
l 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Ei

le
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  f
óg

ra
í

20
/0

9 
A. 

O’
Sé

 
 

50
.0

0 
 

 
50

.0
0 

 
25

/0
9 

Dé
an

tó
irí

  
24

.0
0 

24
.0

0 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Ba

bh
laí

 Te
o 

 
 

 
 

 
20

/0
9 

Ro
be

rt,
   

 
30

.0
0 

 
30

.0
0 

 
 

 
25

/0
9 

So
lát

ha
irt

í  
7.5

0 
7.5

0
 

Ka
te

 ag
us

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Pé

in
te

 
Ja

ne
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

25
/0

9 
So

lát
ha

irt
í  

6.0
0 

6.0
0

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Bo
sc

aí 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
28

/0
9 

AB
C P

rin
te

rs 
20

.0
0 

 
20

.0
0 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

28
/0

9 
Ac

e P
ro

m
o  

10
.0

0 
 

10
.0

0 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
29

/0
9 

A. 
M

ac
 Se

oin
 

5.0
0 

 
5.0

0 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
29

/0
9 

J. Ó
 Sé

 
 

4.1
7 

 
 

4.1
7 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
30

/0
9 

A. 
Jo

ne
s 

 
3.0

0 
 

 
 

 
3.0

0
 

 
 

 
 

 
 

 
 

30
/0

9 
 Ia

rm
hé

id
 

 
0.3

3 
 

 
 

 
IO

M
LÁ

N
  

 
80

.0
0 

 
30

.0
0 

50
.0

0 
 

 
 

 
80

.0
0 

37
.5

0 
35

.0
0 

4.
17

 
3.

00

1/1
0 

Iar
m

hé
id

 
 

0.
33

78  |  LEABHAR SAOTHAIR80  |  LEABHAR SAOTHAIR



C
h

u
ir

fí
 i

d
ir

b
h

ea
rt

a 
D

h
ei

re
ad

h
 F

óm
h

ai
r 

is
te

ac
h

 m
ar

 s
eo

 a
 l

ea
n

as
:

D
át

a 
  

S
on

ra
í 

  
F.

   
Io

m
lá

n
 

Ia
sa

ch
t 

 I
n

fh
ei

st
ío

ch
t 

  D
ío

la
ch

ái
n

  E
il

e 
D

át
a 

 S
on

ra
í 

  
F.

  I
om

lá
n

  C
ea

n
n

ac
h

ái
n

 T
u

ar
as

ta
il

  P
ri

on
tá

il
/ 

 
Fó

n
   

   
  T

ai
st

ea
l 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Ei

le
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  f
óg

ra
í

1/1
0 

Iar
m

hé
id

 
 

0.3
3 

 
 

 
 

 
 

 
 

3/
10

 
B. 

M
ac

  
 

17.
50

 
 

 
17.

50
 

 
20

/10
 D

éa
nt

ói
rí 

 
40

.0
0 

40
.0

0 
 

Ga
bh

an
n 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ba
bh

laí
 Te

o 
 

 
5/

10
 

A. 
Ó B

ria
in

  
17.

50
 

 
 

17.
50

 
 

20
/10

 S
ol

át
ha

irt
í  

10
.0

0 
10

.0
0

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Bo
sc

aí 
 

 
 

 
 

10
/10

 
Ai

rg
ea

d 
 

35
.0

0 
 

 
35

.0
0 

 
29

/10
 J

. Ó 
Sé

  
 

4.1
7 

 
 

4.1
7

 
Tir

im
 

 
 

 
15

/10
 

J. C
ui

rtí
n 

 
17.

50
 

 
 

17.
50

 
 

 
 

 
 

 
 

 
22

/10
 

T. 
Ó 

 
17.

50
 

 
 

17.
50

 
 

30
/10

 A
. M

ac
 Se

oin
 

3.0
0 

 
 

 
3.0

0
 

M
at

hú
na

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

31
/1

0 
Ba

la
nc

e 
 

48
.16

IO
M

LÁ
N

  
 

10
5.

33
 

 
 

10
5.

00
 

 
 

 
 

10
5.

33
 

50
.0

0 
 

4.
17

 
3.

00

1/
10

 
Ia

rm
hé

id
 

 
48

.16

Nu
air

 a 
bh

eid
h 

an
 le

ab
ha

r a
irg

id
 th

iri
m

 lío
nt

a a
ga

t d
o t

hr
éim

hs
e i

om
lán

 an
 gh

nó
 fé

ad
fa

id
h 

tú
 C

un
ta

s T
rá

dá
la 

ag
us

 C
un

ta
s B

ra
bú

is 
&

 C
ail

lte
an

ais
 a 

ul
lm

hú
. Tá

 sa
m

pl
a a

r l
ea

th
an

ac
h 

72
.

LEABHAR SAOTHAIR  |  79

LE
A

BH
A

R
 A

N
 A

IR
G

ID
/A

D
M

H
Á

LA
C

H
A

 &
 C

U
N

TA
S 

ÍO
C

A
ÍO

C
H

TA
Í/

LE
A

BH
A

R
 A

IR
G

ID
 A

N
A

IL
ÍS

IT
H

E

C
h

u
ir

fí
 i

d
ir

b
h

ea
rt

a 
M

h
eá

n
 F

óm
h

ai
r 

is
te

ac
h

 m
ar

 s
eo

 a
 l

ea
n

as
:

LE
A

BH
A

R
 A

N
 A

IR
G

ID
/A

D
M

H
Á

LA
C

H
A

 &
 C

U
N

TA
S 

ÍO
C

A
ÍO

C
H

TA
Í

 
/

 
LE

A
BH

A
R

 A
IR

G
ID

 A
N

A
IL

ÍS
IT

H
E

D
át

a 
  

S
on

ra
í 

  
F.

   
Io

m
lá

n
 I

as
ac

h
t 

 I
n

fh
ei

st
ío

ch
t 

  D
ío

la
ch

ái
n

  E
il

e 
D

át
a 

 S
on

ra
í 

  
F.

  I
om

lá
n

  C
ea

n
n

ac
h

ái
n

 T
u

ar
as

ta
il

  P
ri

on
tá

il
/ 

 
Fó

n
   

   
  T

ai
st

ea
l 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Ei

le
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  f
óg

ra
í

20
/0

9 
A. 

O’
Sé

 
 

50
.0

0 
 

 
50

.0
0 

 
25

/0
9 

Dé
an

tó
irí

  
24

.0
0 

24
.0

0 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Ba

bh
laí

 Te
o 

 
 

 
 

 
20

/0
9 

Ro
be

rt,
   

 
30

.0
0 

 
30

.0
0 

 
 

 
25

/0
9 

So
lát

ha
irt

í  
7.5

0 
7.5

0
 

Ka
te

 ag
us

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Pé

in
te

 
Ja

ne
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

25
/0

9 
So

lát
ha

irt
í  

6.0
0 

6.0
0

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Bo
sc

aí 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
28

/0
9 

AB
C P

rin
te

rs 
20

.0
0 

 
20

.0
0 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

28
/0

9 
Ac

e P
ro

m
o  

10
.0

0 
 

10
.0

0 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
29

/0
9 

A. 
M

ac
 Se

oin
 

5.0
0 

 
5.0

0 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
29

/0
9 

J. Ó
 Sé

 
 

4.1
7 

 
 

4.1
7 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
30

/0
9 

A. 
Jo

ne
s 

 
3.0

0 
 

 
 

 
3.0

0
 

 
 

 
 

 
 

 
 

30
/0

9 
 Ia

rm
hé

id
 

 
0.3

3 
 

 
 

 
IO

M
LÁ

N
  

 
80

.0
0 

 
30

.0
0 

50
.0

0 
 

 
 

 
80

.0
0 

37
.5

0 
35

.0
0 

4.
17

 
3.

00

1/1
0 

Iar
m

hé
id

 
 

0.
33

78  |  LEABHAR SAOTHAIR LEABHAR SAOTHAIR  |  81



CUNTAS TRÁDÁLA AGUS CUNTAS BRABÚIS & 
CAILLTEANAIS

 Cuntas Trádála agus Cuntas Brabúis & Caillteanais don x mhí dár críoch 
 LL / MM / BBBB

   € € €

 Ioncam Díolachán  (57 babhla @ €17.50)   997.50
 Lúide costas na nDíolachán   
      Stoc Tosaigh  0.00      
 *Costas an Táirgthe: Ábhair 315.00  
                                                        Saothar 300.00 615.00 
 **Lúide stoc ar deireadh: 3 Aonad Ábhair 15.75  
                                                        Saothar 15.00   30.75 
 Costas Earraí a Díoladh    584.25
 Brabús Comhlán    413.25

 Lúide Speansais
 Tuarastail Riaracháin   150.00
 Priontáil, Táirgeadh     35.00
      Teileafón     25.00
      Costais Taistil    18.00
 Speansais Iomlána    228.00
 Brabús Glan      185.25

* Má dhéanann d’fhiontar táirge in ionad táirge a cheannach agus é a dhíol ar   
 mhaithe le brabús, caithfidh tú costas saothair a chur isteach, an costas a bhain le  
 déanamh an táirge mar chuid de chostas do dhíolachán.
**  D’úsáidfí na Figiúirí don Stoc ar Deireadh sa Chlár Comhardaithe dá n-ullmhófaí   
 ceann.
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/RÁITEAS IONCAIm

Cuntas Trádála agus Cuntas Brabúis & Caillteanais/Ráiteas Ioncaim don 
x mhí dár críoch   LL / MM / BBBB

*			 Má	dhéanann	d’fhiontar	táirge	in	ionad	táirge	a	cheannach	agus	é	a	dhíol	ar
	 	 mhaithe	le	brabús,	caithfidh	tú	costas	saothair	a	chur	isteach,	an	costas	a	bhain	le
	 	 déanamh	an	táirge	mar	chuid	de	chostas	do	dhíolachán.
**		 D’úsáidfí	na	Figiúirí	don	Stoc	ar	Deireadh	sa	Chlár	Comhardaithe/Ráiteas	ar	staid		

	 airgeadais	dá	n-ullmhófaí	ceann.
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