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‘Na 4P’: Táirge, Praghas, Áit agus Promóisean, 
lena n-áirítear Gníomhaíochtaí Promóisin

COMHAD FÍRICÍ:
FÓILLÍOCHT, TAISTEAL 
AGUS TURASÓIREACHT GCSE
Aonad 2
AN TIONSCAL FÓILLÍOCHTA, TAISTIL AGUS TURASÓIREACHTA A 
CHUR CHUN CINN AGUS A CHAOMHNÚ

Torthaí Foghlama

Ba cheart do dhaltaí bheith in ann:
• eolas agus tuiscint a léiriú ar an réimse táirgí agus seirbhísí a chuireann an tionscal fóillíochta, taistil 

agus turasóireachta ar fáil;
• tuiscint a léiriú ar na príomhstraitéisí praghsála a úsáidtear sa tionscal fóillíochta, taistil agus 

turasóireachta agus a n-éifeachtacht a luacháil;
• eolas agus tuiscint a léiriú ar an tábhacht a bhaineann leis an tsuíomh atá ag áiseanna fóillíochta, 

taistil agus turasóireachta;
• eolas agus tuiscint a léiriú ar an difríocht idir teicnící promóisin agus ábhair promóisin a úsáidtear sa 

tionscal fóillíochta, taistil agus turasóireachta;
• cur síos a dhéanamh ar an dóigh a mbaineann eagraíochtaí fóillíochta, taistil agus turasóireachta úsáid 

as teicnící promóisin le cumarsáid a dhéanamh lena gcustaiméirí;
• cur síos a dhéanamh ar na hábhair promóisin a úsáideann eagraíochtaí fóillíochta, taistil agus 

turasóireachta le cumarsáid a dhéanamh lena gcustaiméirí;
• tuiscint a léiriú go mbíonn teicnicí difriúla promóisin in úsáid ag eagraíochtaí fóillíochta, taistil agus 

turasóireachta, ag brath ar an eagraíocht agus ar an táirge nó an tseirbhís atá á chur chun cinn;
• anailís a dhéanamh ar éifeachtúlacht na n-ábhar promóisin a úsáidtear sa tionscal fóillíochta, taistil 

agus turasóireachta maidir le dearadh, úsáid íomhánna, teanga chuí agus mioneolas a chuimsítear 
iontu;

• eolas agus tuiscint a léiriú ar na céimeanna pleanála a chaithfidh eagraíochtaí a ghlacadh lena chinntiú 
go bhfuil gníomhaíocht phromóisin éifeachtach.
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Táirge
Ceann de na príomhthréithe atá ag an Tionscal Fóillíochta, Taistil agus Turasóireachta ná a chumas raon 
leathan táirgí agus seirbhísí a sholáthar dá chustaiméirí. Cuireann eagraíochtaí fóillíochta, taistil agus 
turasóireachta táirgí ar fáil dá gcustaiméirí amhail léinte peile macasamhlacha nó earraí inchaite amhail 
milseogra. Soláthraíonn siopaí DFÉ táirgí le húsáid i ngníomhaíocht fóillíochta sa bhaile ina measc uirlisí 
cumhachta amhail druileanna leictreacha agus trealamh garraíodóireachta amhail lomairí faiche agus 
troscán paitió. Tugtar earraí ‘inláimhsithe’ ar na táirgí sin, m.sh. earraí atá le feiceáil nó is féidir a thadhall.

Is minic, áfach, a bhíonn táirgí fóillíochta, taistil agus turasóireachta dírithe go príomha ‘thaithí an 
chustaiméara’, m.sh. imeacht amharclainne a sholáthar nó deiseanna a sholáthar le hamharc ar imeacht 
spóirt. Dá bhrí sin, is minic a chuirtear síos ar fhóillíocht, taisteal agus turasóireacht mar chuid den tionscal 
seirbhíse ina bhfuil na seirbhísí inláimhsithe agus nach féidir le custaiméirí iad seo a fheiceáil sula 
gceannaíonn siad iad. Seo cúpla sampla:
• Gníomhaíochtaí ionad fóillíochta;
• Cuairteanna iarsmalainne;
• Saoirí gairide;
• Eitiltí;
• Lóistín;
• Fámaireacht;
• Áiteanna is díol spéise do thurasóirí; agus
• Aistriú chuig agus ó aerfort.

Cuirtear síos go minic chomh maith ar tháirgí fóillíochta, taistil agus turasóireachta mar phríomhtháirge 
nó príomhsheirbhís nó fotháirge nó fosheirbhís. De ghnáth cuirtear síos ar phríomhtháirgí agus ar 
phríomhsheirbhísí mar iad siúd ar gnéithe móra iad d’aon ghníomhaíocht. Mar shampla, nuair a théann tú 
ar saoire is príomhchuid den tseirbhís an t-óstán saoire chomh maith leis na heitiltí chuig agus ó do cheann 
scríbe. Is ionann fotháirgí nó fosheirbhísí agus na cinn atá de dhíth ort le do shaoire a chur i gcrích. Mar 
shampla, d’fhéadfadh na nithe seo a leanas bheith san áireamh:
• Árachas Taistil;
• Carr a Fháil ar Cíos;
• Páirceáil ag Aerfort;
• Treoraí Turais;
• Cóitseáil Spórt;
• Ceangail áitiúla Wi-Fi; agus
• Ceannach éadaí spóirt nó uachtair ghréine agus táirgí marsantaithe 

amhail T-léinte, póstaeir, hataí gréine srl.

Tá a lán táirgí agus seirbhísí, ina measc cuid acu siúd atá liostaithe thuas, 
dírithe ar an mhargadh fóillíochta agus turasóireachta níos leithne. Mar sin 
féin, is féidir táirgí agus seirbhísí áirithe a bheith dírithe ar mhargaí ar leith. 
Sampla maith de seo is ea é McDonalds a dhírigh go sonrach ar theaghlaigh 
le páistí trí sheirbhís mhearbhia a sholáthar ar chostas réasúnta.

Tá eagraíochtaí ann a dhíríonn ar a margaí agus iad ag sainaithint ‘gnéithe 
uathúla díolacháin’ [USP] nó le ‘Brandáil’. Úsáidtear USPs le hidirdhealú a 
déanamh idir táirgí agus seirbhísí trí theachtaireachtaí dearfacha a leagan 
amach faoin fháth a bhfuil a gcuid táirgí agus seirbhísí ag caighdeán níos fearr, níos saoire nó go díreach 
níos ‘cúláilte’ nó níos faiseanta. Is dóigh í brandáil le táirge nó seirbhís a idirdhealú sa dóigh nach féidir le 
hiomaitheoirí é a chóipeáil. Tugann branda breisluach do tháirge, mar gheall ar na ceangail agus na tairbhí 
dobhraite a cheanglaíonn custaiméirí leis. Úsáidtear brandáil le gaol dearfach a thógáil le custaiméirí a 
spreagfaidh dílseacht chustaiméara agus gnó athuaire. Tá brandáil in úsáid go rathúil ag an déantóir éadaí 
spóirt Adidas le díriú ar mhargaí áirithe. 

Fíor 1: An cumasc 
margaíochta
Íomhá © MattZ90 | Getty Images/
iStockphoto/Thinkstock
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Gníomhaíocht Foghlama   
1. Bain úsáid as bróisiúr le saoire a roghnú ag ceann scríbe turasóireachta cianaistir. Maidir leis an tsaoire 

roghnaithe:
• sainaithin na príomhsheirbhísí agus cuid de na fosheirbhísí; agus
• sainaithin cén spriocmhargadh ar a bhfuil an táirge dírithe.

2. Déan staidéar ar na grianghraif a thaispeántar i bhFíor 2. Taispeánann siad roinnt seirbhísí atá ar fáil in 
óstán mór:
• sainaithin seirbhísí eile is dócha a bheadh ar fáil in óstán mór.
• sainaithin táirgí a bheadh ar díol in óstán mór.

Giolla cloig i 
bhforhalla óstáin

Saoráidí comhdhála

Seomra aclaíochta 
óstáin Bialann óstáin

Só-sheomra óstáin

Linn snámha óstáin Rochtain Wi-fi

Forhalla óstáin

Spá óstáin

Fíor 2: Seirbhísí óstáin

Praghas
Is é atá i gceist le praghas ná an méid atá custaiméir sásta a íoc ar tháirge nó ar sheirbhís agus is cuid 
lárnach den chumasc margaíochta é. Má tá an ghné seo den chumasc margaíochta contráilte féadfaidh sé 
dul i bhfeidhm ar na gnéithe eile, agus beidh cumasc margaíochta do-oibrithe agus neamhéifeachtach. Ní 
bhíonn sé i gcónaí furasta straitéis phraghsála a chur ar bun agus go minic bíonn sé deacair go leor a bheith 
in ann praghsanna a chur i bhfeidhm ar fhosheirbhísí mar is ceart.

tl © moodboard | Getty Images/Thinkstock; tc © Relentless_one | Getty Images/iStockphoto/Thinkstock; tr © Petardj | Getty Images/iStockphoto/ 
Thinkstock; cl © robinimages | Getty Images/iStockphoto/Thinkstock; c © zhudifeng | Getty Images/iStockphoto/Thinkstock; cr © kasto80 | Getty Images/ 
iStockphoto/Thinkstock; bl © rilueda | Getty Images/iStockphoto/Thinkstock; bc © Michael Blann | Getty Images/iStockphoto/Thinkstock; br © ymgerman 
| Getty Images/iStockphoto/Thinkstock.
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Is é an príomhchuspóir atá le praghas a chur i bhfeidhm ar tháirgí agus ar sheirbhísí ná an costas 
don chustaiméir a dhéanamh brabúsach don tsoláthraí. Caithfear é seo a mheaitseáil leis an eolas go 
bhfuil brúnna breise i dtionscal seirbhíse ina mbíonn cuid de na seirbhísí atá á gcur ar fáil den chineál 
ghearrshaolach Nuair nach gceannaítear lóistín óstáin seachtaine don tseachtain áirithe sin, beidh sé imithe 
agus ní féidir é a dhíol arís i ndiaidh an dáta sin. 

Is cuid amháin é seo de na fáthanna ar féidir le praghsáil a bheith den chineál séasúrach nuair a bhíonn 
lóistín níos saoire ar fáil le linn uaireanta seachbhuaice agus sa tséasúr chiúin le linn an gheimhridh. De 
ghnáth bíonn praghsanna lóistín níos airde nuair is mó an t-éileamh ná an soláthar agus de ghnáth tarlaíonn 
sé seo sa tsamhradh, nó nuair a eagraítear imeachtaí speisialta in áiteanna ar leith. Is sampla maith é an 
iarracht lóistín a aimsiú ar Chósta Aontroim Thuaidh sa tréimhse díreach roimh an rás gluaisrothair North 
West 200.

Úsáideann tionscail fóillíochta, taistil agus turasóireachta réimse de straitéisí praghsála amhail lascainí 
a thairiscint do ghrúpaí agus tairiscintí speisialta a dhéanamh do sciartha áirithe den mhargadh. Is féidir 
le rátaí lascainithe a thairiscint do ghrúpaí móra a bheith brabúsach mar go gcinntíonn sé níos mó ná an 
gnáthmhéid gnó ag amanna áirithe den bhliain. Is sampla de ráta promóisin lascainithe é rátaí speisialta 
a thairiscint, amhail ‘péire ar leathphraghas’. Tugann roinnt aerlínte lascainí nuair a bhíonn cuid mhór 
suíochán nó saoirí ar fáil go fóill gar don dáta imeachta. Trí na cinn seo a thairiscint ar phraghas lascainithe 
nó praghas níos saoire, tá súil acu custaiméirí a aimsiú atá sásta leas a bhaint as an chostas níos ísle. 
Laghdóidh sé seo, dá réir, aon chaillteanas don eagraíocht agus í ag iarraidh bheith brabúsach.

Is féidir brabúsacht a bhaint amach go minic tríd an rud ar a dtugtar praghsáil iomaíoch; is é seo nuair a 
dhéanann eagraíocht comparáid idir a cuid praghsanna agus iad siúd atá á ngearradh ar sheirbhísí den 
chineál chéanna in áiteanna eile. Trí phraghas a ghearradh ar tháirge nó ar sheirbhís atá níos ísle ná na 
cinn eile, d’fhéadfadh an eagraíocht bheith in ann níos mó a dhíol agus a mbrabús a mhéadú. Mar sin 
féin, is féidir riosca a bheith leis an chur chuige, má sholáthraíonn an eagraíocht an tseirbhís nó an táirge 
ar phraghas ró-íseal, d’fhéadfadh an eagraíocht an táirge nó an tseirbhís a sholáthar ag caillteanas agus 
féadfaidh sé seo drochthionchar a imirt ar bhrabúsacht.

Go minic beidh an praghas ar tháirgí nó ar sheirbhísí ag brath ar cá huair atá siad á gcur ar fáil don 
chustaiméir. Tagraíonn buaic-thréimhsí agus tréimhsí seachbhuaice do na hamanna a mbíonn eagraíochtaí 
fóillíochta, taistil agus turasóireachta ag dúil le héileamh níos mó nó níos lú ar a gcuid seirbhísí. Mar 
shampla, bíonn buaicéileamh ar lóistín óstáin i dTuaisceart Éireann ag an deireadh seachtaine de ghnáth 
agus bíonn tréimhsí seachbhuaice ann ón Mháirt go Déardaoin. Dá bhrí sin, bíonn an costas ar lóistín in 
óstán níos airde ag an deireadh seachtaine. Is féidir rátaí samhraidh agus geimhridh a bheith i gceist 
le hardséasúr agus séasúr ciúin le custaiméirí ag íoc níos mó de ghnáth ar lóistín i rith an tsamhraidh 
agus níos lú sa gheimhreadh. Leis na deacrachtaí a léiriú a bhíonn ag eagraíochtaí fóillíochta taistil agus 
turasóireachta maidir le praghsáil cheart a aimsiú, ba cheart cuimhneamh gur ó mhí na Nollag go Márta de 
ghnáth a bhíonn an t-ardséasúr ag ionaid sciála nó ag láithreacha spóirt gheimhridh eile.

Fíor 3: Ionad scíála – Val d’lsère
Íomhá © ventdusud | Getty Images/iStockphoto/
Thinkstock
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Áit
Is cuid thábhachtach den chumasc margaíochta d’eagraíochtaí sa tionscal fóillíochta taistil agus 
turasóireachta í áit agus is féidir go gciallaíonn sé rudaí éagsúla d’eagraíochtaí éagsúla sa tionscal. 
D’fhéadfadh áit bheith ina ceann scríbe saoire amhail Costa del Sol nó áit a gceannaíonn custaiméir saoire, 
mar shampla gníomhaire taistil mórshráide amhail TUI. D’fhéadfadh sé bheith ina áit a mbaineann daoine 
sult as gníomhaíocht spóirt mar dhuine den lucht féachana nó mar rannpháirtithe. Ar na mallaibh, is féidir 
le háit tagairt don idirlíon mar an láthair le táirgí agus seirbhísí fóillíochta, taistil agus turasóireachta a 
cheannach. Tá cumhacht díola an idirlín in úsáid go rathúil ag aerlínte ísealchostais amhail easyJet le táillí 
ar chostas íseal a sholáthar do lear mór custaiméirí. Is féidir praghsanna ar líne a athrú chun an tóir atá ar 
eitiltí ag amanna éagsúla den lá nó ag amanna áirithe den bhliain a léiriú.

Go ginearálta, áfach, tá eagraíochtaí fóillíochta, taistil agus turasóireachta go fóill ag soláthar táirgí agus 
seirbhísí ó bhonn geografach seasta a d’fhéadfadh bheith gar do theach nó d’obair an chustaiméara. Is cuid 
thábhachtach den chumasc margaíochta é rochtain a fháil ar shuíomh oiriúnach. Tá naisc mhaithe iompair 
ríthábhachtach lena chinntiú go bhfuil custaiméirí in ann an turas a dhéanamh le fiosrú faoi tháirgí nó 
seirbhísí, nó iad a cheannach. Tá sé tábhachtach páirceáil a chur san áireamh do chustaiméirí a bheadh ag 
taisteal i gcarr chuig áit; gan páirceáil leordhóthanach agus saor d’fhéadfadh an eagraíocht cailleadh amach 
ar bhuntáiste margaíochta ar bith a bhí acu ó straitéis mhaith promóisin nó praghsála. Aithníonn an chuid 
is mó de na heagraíochtaí fóillíochta, taistil agus turasóireachta an tábhacht a bhaineann leis an dóigh a 
gcuirtear an ‘áit’ i láthair don chustaiméir, mar óstán atá suite in ionad saoire, nó ag ionad spóirt do lucht 
féachana nó i siopa gníomhaire taistil ar an mhórshráid ina mbíonn custaiméirí ag fiosrú faoi chúrsaí saoire. 
Tá láthair fáiltithe mhaorga ag cuid mhór óstán a bhaineann leas as gnéithe áitiúla don mhaisiú. Bíonn oifig 
gheal le suíocháin chompordacha agus sólaistí amhail tae agus caife le fáil ag bunús na ngníomhairí taistil. 
Sa dá chás tá an tábhacht a bhaineann le háit don chustaiméir aitheanta ag an eagraíocht.

Fíor 4: Custaiméirí ag fiosrú faoi 
shocruithe taistil
Íomhá © BananaStock | Getty Images/
Thinkstock

Promóisean
Is é atá i gceist le promóisean ná an dóigh a dtagann custaiméirí ar an eolas faoi na táirgí agus seirbhísí atá 
ar díol. Gan an t-eolas seo acu, ní dócha go gceannóidh siad.

Is minic a bhíonn an tionscal fóillíochta, taistil agus turasóireachta á thiomáint ag treochtaí séasúracha, 
rud a chiallaíonn go bhféadfadh roinnt teicnící a bheith níos oiriúnaí ag amanna áirithe den bhliain. Mar 
shampla, bíonn tionscnóirí turas ag iarraidh a gcuid saoirí a chur chun cinn i mí na Nollag agus i mí Eanáir 
le haghaidh an tséasúir samhraidh ina dhiaidh sin ach gur dóichí go ndíríonn áiteanna a mbíonn an-tóir ag 
turasóirí orthu ar thréimhsí nuair a bhíonn páistí ar saoire ón scoil. Bíonn eagraíochtaí fóillíochta, taistil agus 
turasóireachta eile ag iarraidh a ngnó a chur chun cinn ar feadh na bliana. Is minic gur mar seo a bhíonn sé 
seo maidir le heagraíochtaí spóirt agus caitheamh aimsire fisiceach a chuireann margaí oiliúna geimhridh 
chun cinn san fhómhar agus gníomhaíochtaí samhraidh san earrach. Cé gur féidir le promóisean tarlú níos 
minice ag amanna áirithe den bhliain, is gá i gcónaí custaiméirí a chur ar an eolas faoi na táirgí agus na 
seirbhísí atá á soláthar sa tionscal.
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Cruthaíonn promóisean éifeachtach feasacht ar na táirgí agus na seirbhísí atá ar fáil ó eagraíocht agus is 
féidir é seo a bhaint amach trí réimse agus éagsúlacht de theicnící éagsúla a úsáid. Tá cúig phríomhtheicníc 
promóisin a bhíonn in úsáid ag an tionscal fóillíochta, taistil agus turasóireachta chun a theachtaireacht a 
chur amach dá chustaiméirí:
• Fógraíocht;
• Margaíocht Dhíreach;
• Caidreamh Poiblí;
• Díol Pearsanta; agus
• Promóisin Díolachán.

Fógraíocht Is dócha gurb í fógraíocht an teicníc promóisin is so-aitheanta a úsáidtear le táirgí agus 
seirbhísí eagraíochta a thaispeáint go fabhrach. De ghnáth, tagann an t-aitheantas seo ar chostas airgeadais 
don eagraíocht agus dá bhrí sin ní mór bheith cúramach ar mhaithe le luach ar airgead a chinntiú. Ní fiú 
infheistiú i bhfeachtas fógraíochta má tá an t-ioncam a fhaightear níos lú ná costas na fógraíochta. Is cuid 
shuntasach de ghníomhaíocht margaíochta eagraíochta í, áfach, agus bhí caiteachas fógraíochta i dTionscal 
Taistil agus Turasóireachta an RA in 2015 níos mó ná £20bn.

Is féidir fógraíocht a dhéanamh ag leibhéil éagsúla clúdaigh le riar ar riachtanais na heagraíochta a 
d’fhéadfadh an teachtaireacht a theorannú d’asraonta áitiúla nó réigiúnacha amhail Tuaisceart Éireann ar 
fad nó cuid de, nó i gcás eagraíochtaí níos mó amhail TUI, is féidir go mbeadh gá le clúdach gan teorainn 
thar an Ríocht Aontaithe ar fad. Caithfidh eagraíochtaí fóillíochta, taistil agus turasóireachta roghnú go 
cúramach agus iad ag ceannach fógraíochta mar is féidir le clúdach thar limistéar leathan le minicíocht 
leantach a bheith costasach. Is féidir faisnéis fógraíochta a bhaint amach trí theilifís, nuachtáin, raidió, 
cláir fógraíochta, irisleabhair agus níos mó ar na mallaibh, tríd an idirlíon agus na meáin shóisialta amhail 
Facebook a úsáid. Is féidir le hasraonta idirlín agus meáin shóisialta araon a bheith cost-éifeachtúil ach 
bíonn uainiú agus luacháil chúramach de dhíth le luach ar airgead a chinntiú. Is minic a bhíonn nuachtáin 
agus asraonta raidió áitiúla ina rogha tharraingteach d’eagraíochtaí níos lú.

Fíor 5: Ba í fógraíocht nuachtáin lá den tsaol an 
t-aon sruth fógraíochta d’ionaid turasóireachta. Tá 
sé sin ar fad athraithe anois ag na meáin shóisialta
Íomhá © Ingram Publishing | Getty Images/Thinkstock

Margaíocht Dhíreach Is é atá i gceist le Margaíocht Dhíreach ná nuair a sheolann eagraíocht ábhar 
promóisin chuig custaiméir agus cor poist in úsáid acu, de chóip chrua nó go leictreonach. Maidir le 
margaíocht dhíreach caithfidh eolas ar chustaiméirí áirithe bheith ar fáil go furasta agus d’fhéadfadh an 
t-eolas seo teacht ó bhunachar sonraí custaiméara nó ballraíochta atá stóráilte ar ríomhaire nó a bheith ar 
fáil ar chostas ó eagraíocht margaíochta. Is féidir le margaíocht dhíreach a bheith an-éifeachtach le díriú 
ar dheighleog margaíochta áirithe agus bíonn sé in úsáid go minic ag amharclanna, ionaid fóillíochta nó 
tionscail turasóireachta a d’fhéadfadh faisnéis a stóráil ar iarchustaiméirí agus atá in ann, mar sin, eolas 
a chur chucu de phost nó de ríomhphost faoi tháirgí nó seirbhísí nua. Cé go bhfuil an méadú ar úsáid 
ríomhphost agus asraonta meáin shóisialta eile i ndiaidh laghdú ar mhargaíocht dhíreach tríd an phost nó 
trí ghlaonna teileafóin, tá cuid mhór custaiméirí dú-dóite le ‘Dramhphost’ mar gheall ar a mhéadú ar úsáid 
téacsanna leictreonacha SMS agus ríomhphost. Tá cuid mhór custaiméirí féideartha anois ann a dhéanann 
neamhaird air seo.
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Caidreamh Poiblí Úsáidtear Caidreamh Poiblí, ar a dtugtar PR go minic, go forleathan sa tionscal fóillíochta, 
taistil agus turasóireachta. Is cur chuige córasach é PR maidir le híomhá dhearfach a fhorbairt don eagraíocht. 
Forbraíonn eagraíochtaí fóillíochta, taistil agus turasóireachta PR trí chaidreamh dearfach le hiriseoirí, 
eagarthóirí nuachtán nó irisleabhar nó asraonta meán eile. Dá bhrí sin, bíonn sé saor ag foinse go minic. 
Eisíonn cuid mhór eagraíochtaí preasráitis chuig nuachtáin, raidió agus teilifís agus níos minice inniu chuig 
blagálaithe agus suíomhanna meáin shóisialta.
 
Clúdóidh an preaseisiúint dea-scéala amhail saoráid nua fóillíochta á hoscailt sa cheantar áitiúil nó tús á 
chur le bealach nua ó aerfort áitiúil. Dar leis an eagraíocht go bhféadfadh go mbeadh suim ag a gcuid 
léitheoirí/úsáideoirí sa scéal. D’fhéadfadh asraonta teilifíse an scéal a fhorbairt chomh maith, m.sh. mar 
chuid d’fheasachán nuachta, má mheastar go bhfuil an scéal inspéisiúil go leor dá lucht féachana.

Is í mórsprioc PR íomhá dhearfach den eagraíocht a fhorbairt, le hoireadh poiblíochta agus dea-thoil 
chustaiméara agus phobail agus is féidir a mhealladh. Is féidir le PR díolacháin a mhéadú mar gur leor go 
minic tuairiscí faoi eagraíochtaí fóillíochta, taistil agus turasóireachta a scríobhann tríú páirtí le custaiméirí 
a spreagadh le saoire nó seirbhís ar leith a cheannach ón eagraíocht sin. Is minic a mheallann PR maith 
ar chainéal nuachta nó ar asraon eile teilifíse, dá ghairide é, buntáistí d’eagraíocht nach bhféadfaí a 
bhaint amach ach trí fhógraíocht chostasach a fhorbairt. Tá níos mó i gceist le PR ná an preas a choinneáil 
uasdátaithe ar an eagraíocht go díreach, baineann sé chomh maith le cinntiú go gcoinnítear caighdeáin 
maidir le hábhar promóisin le foireann agus seirbhís do chustaiméirí le dea-thoil custaiméara a choinneáil 
agus a fheabhsú. Is féidir é seo a bhaint amach trí bheith bainteach le hurraíocht a dhéanamh ar imeachtaí, 
ar ghníomhaíochtaí agus ar charthanachtaí a áitiúla a thacaíonn leis an phobal áitiúil, go háirithe nuair is 
é sin príomhfhoinse bhonn custaiméirí na heagraíochta.

Díol Pearsanta I dtionscal atá bunaithe ar sheirbhís, bíonn Díol Pearsanta ag brath ar fhostaithe sciliúla atá 
in ann cuidiú le custaiméirí a roghanna féin a dhéanamh maidir leis an tseirbhís le ceannach. Ní bhaineann 
díol pearsanta le tabhairt ar chustaiméirí rudaí a cheannach nach bhfuil de dhíth orthu; baineann sé le 
faisnéis atá ionraic agus beacht a chur ar fáil a thacaíonn leis na custaiméirí ina bpróiseas cinnteoireachta. 
Bíonn gníomhairí taistil go minic bainteach le gníomhaíocht dhíol pearsanta a mbíonn de thoradh uirthi 
go gcuireann custaiméir saoire in áirithe a riarann ar a gcuid riachtanas. San earnáil fóillíochta, bíonn díol 
pearsanta go minic ina phríomhchuid den obair a dhéanann foireann ionad fóillíochta atá in ann eolas agus 
comhairle a chur ar fáil do chustaiméirí faoi chláir aclaíochta. Is féidir le díol pearsanta éifeachtach gnó 
athuaire a chothú agus díolacháin a mhéadú nuair atá an fócas ar chuidiú le daoine ceannach seachas rud a 
dhíol leo nach bhfuil de dhíth orthu i ndáiríre.

Promóisean Díolachán Is dócha gurb é Promóisean Díolachán an cineál margaíochta is so-aitheanta a 
thuigeann custaiméirí go furasta. Tá go leor cineálacha promóisean díolachán a d’fhéadfadh eagraíochtaí 
sa tionscal fóillíochta, taistil agus turasóireachta a úsáid. De ghnáth is promóisin ghearrthéarmacha iad 
a úsáidtear le custaiméirí a spreagadh le táirgí nó seirbhísí a cheannach agus le héileamh ar rud nua nó 
faiseanta a chothú. Go minic is teicníc é seo a úsáidtear sa tionscal nuair atá seirbhís nó táirge nua á sholáthar.

Murab ionann agus na teicnící promóisin fhadtéarmacha eile a phléigh muid cheana féin, is rogha an-solúbtha 
é promóisean díolachán agus is bealach éifeachtach é le freagairt do riachtanais athraitheacha na gcustaiméirí 
agus na heagraíochta araon. Is sampla maith de phromóisean díolachán é nuair atá óstán ag tairiscint lascainí 
do theaghlaigh a chuireann saoire in áirithe roimh dháta ar leith. Seo thíos cuid de na cineálacha promóisean 
díolachán is coitianta:
• Tairiscintí lascaine: is féidir iad seo a dhíriú ar chustaiméirí áirithe agus is féidir iad a eisiúint trí ríomhphost 

nó i nuachtáin;
• Tairiscintí le cainníochtaí breise nó méadaithe: úsáidtear iad seo go minic i mbialanna de ghnáth mar 

thairiscint ‘triúr ar phraghas beirte’;
• Tairiscintí Díolachán agus laghduithe Praghais: de ghnáth lascaine 20% do bhaill nua nó tairiscintí den sórt 

sin;
• Comórtais agus Crannchur duaiseanna: de ghnáth ceangailte le ceannach nuair atá saoriontráil ar chomórtas 

nó ar chrannchur duaiseanna i gceist; agus
• Féiríní nó samplaí saor in aisce: mar shampla cuairt shaor in aisce ar an pháirc uisce má chuirtear saoire 

deich lá in áirithe.
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Rogha de Theicníc Promóisin: bíonn roinnt dúshlán roimh an eagraíocht agus í ag meas cé acu teicníc 
promóisin le húsáid. Is gá don rogha de theicníc a bheith ag teacht leis an táirge nó seirbhís atá á cur chun 
cinn agus is féidir nach mbeidh teicnící áirithe oiriúnach. Beidh breithiúnais de dhíth le socrú ar an dóigh is 
fearr le cumarsáid a dhéanamh leis an chustaiméir agus le haidhmeanna an fheachtais promóisin a bhaint 
amach. Ar deireadh is é an rud is mó le cur san áireamh ná ‘cé chomh costasach a bheidh sé agus cé chomh 
héifeachtach a bheidh sé leis an spriocmhargadh a aimsiú.’ Is í an sprioc ná an éifeacht is mó a bhaint 
amach leis na hacmhainní ar fad atá ar fáil.
 
An dóigh is éifeachtaí leis seo a dhéanamh ná an méid seo a leanas a thabhairt san áireamh.

1. Cad é atá an feachtas de chur chun cinn ag iarraidh a bhaint amach?
 D’fhéadfadh go mbeadh an eagraíocht ag iarraidh feasacht a ardú, custaiméirí nua a mhealladh nó 

custaiméirí reatha a choinneáil, íomhá na heagraíochta a fheabhsú nó táirge nó seirbhís a chur chun cinn.

2. Cé hé nó cad é an spriocmhargadh?
 Is cuid thábhachtach den mhargaíocht é seo mar cuideoidh sé le cinneadh ar an teicníc agus ar na hábhair 

le húsáid. Is féidir nach leor díol pearsanta maidir le custaiméirí nua ach d’fhéadfadh suim a bheith acu i 
lascainí nó tairiscintí eile.

Is féidir le cuid de na teicnící bheith costasach ach is féidir leo cumarsáid éifeachtach a dhéanamh le 
custaiméirí na heagraíochta. Tá fógraíocht costasach ach tá raidió níos saoire ná teilifís agus beidh cuid 
mhór ag brath ar cad iad na sliotáin ama is féidir a cheannach ar stáisiúin raidió áirithe. Bíonn costas le 
promóisean díolachán chomh maith ach is bealach níos solúbtha é le táirgí agus seirbhísí a chur chun 
cinn sa ghearrthéarma agus d’fhéadfaí é a chumasc le hábhar PR. Is féidir go mbeadh níos mó ná bealach 
amháin ann leis an táirge nó an tseirbhís a chur chun cinn agus tá sé ríthábhachtach an chumarsáid cheart 
a dhéanamh.

Ábhair Phromóisin
Tá ábhair phromóisin mar mhodh iompraíochta don eolas a chuirfidh an táirge nó seirbhís chun cinn. Tá 
samplaí d’ábhair phromóisin le feiceáil go minic ag an deasc fáiltithe i gclubanna spóirt, óstáin agus in 
áiteanna eile. Beidh an t-eolas is tábhachtaí faoin táirge nó faoin tseirbhís i gcónaí sna hábhair phromóisin 
lena n-áireofar praghas, suíomh na seirbhíse, sonraí teagmhála, tréimhse infhaighteachta agus araile.

Seo thíos samplaí d’ábhair phromóisin:
• De ghnáth bíonn bileoga ina mbileoigíní A4, daite nó dubh agus bán. Is féidir iad a dháileadh trí bhealaí 

amhail Royal Mail nó cor poist nuair a íocann eagraíocht daoine le bileog a dháileadh ó dhoras go doras. 
Nó is féidir cóipeanna den bhileog a dháileadh trí óstáin, Ionaid Eolais do Thurasóirí, ionaid fóillíochta 
srl. Go minic úsáidtear bileoga le heolas a chur chun cinn faoi chúrsaí ag ionad fóillíochta, imeachtaí 
speisialta nó eolas faoi lascainí ag óstáin. Baineann áiteanna a mbíonn an-tóir ag turasóirí orthu agus 
seirbhísí an-úsáid as bileoga lena gcuid tairiscintí a chur chun cinn do chustaiméirí.

Fíor 6: Sraith bileog
Íomhá © eriksvoboda 
| Getty Images/
iStockphoto/Thinkstock
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• Is é atá i gceist le bróisiúir ná leabhráin ina bhfuil a lán eolais faoin táirge nó faoin tseirbhís agus tá siad 
níos mionsonraithe ná bileoga; mar sin bíonn sé níos costasaí iad a tháirgeadh. De ghnáth úsáidtear 
bróisiúir nuair atá cuid mhór eolais ag an eagraíocht atá siad ag iarraidh a chur ar fáil, mar shampla clár 
imeachtaí an fhómhair ag ionad fóillíochta. Úsáideann formhór na ngníomhaire taistil bróisiúir le cuidiú le 
custaiméirí cinneadh a dhéanamh faoina rogha saoire. Tá siad úsáideach mar is féidir leis an chustaiméir 
bróisiúir a thabhairt abhaile leo le machnamh a dhéanamh ar a rogha saoire. Tá cuid mhór eagraíochtaí 
fóillíochta, taistil agus turasóireachta a chuireann a gcuid bróisiúr ar fáil ar líne mar chomhad Adobe 
PDF. Tá sé níos fusa iad a uasdátú agus is féidir gearrthóga físe le fuaim a chur leo. Bíonn turas fíorúil den 
cheann scríbe agus de na nithe is díol spéise atá ann i roinnt bróisiúr ar líne.

• Is réimse fáis iad suíomhanna gréasáin idirlín agus foirmeacha eile meáin shóisialta lena n-áirítear 
suíomhanna áirithinte agus suíomhanna léirmheasanna ar líne a chuir borradh faoin ríomh-mhargaíocht 
mar a thugtar uirthi. Mar gheall ar an bhorradh faoi fhóin phóca, ríomhphoist agus ríomhairí baile tá 
deis níos mó ann do mhargaíocht éifeachtach ar chostas beag don eagraíocht. Úsáideann eagraíochtaí 
Facebook agus Twitter níos mó agus níos mó ina gcuid margaíochta. Úsáidtear Facebook go minic do 
thairiscintí agus do mhargaí speisialta agus spreagtar úsáideoirí leis an leathanach Facebook a roinnt 
le daoine eile. Is féidir ríomh-mhargaíocht a chumasc go furasta le hábhair eile amhail bróisiúir agus 
póstaeir mar shampla trí na lógónna Facebook agus/nó Twitter a chur ar bhileoga.

• Is fada fógraíocht i nuachtáin, ar an teilifís agus an raidió ina bealach traidisiúnta le táirgí agus seirbhísí 
a chur chun cinn sa tionscal fóillíochta, taistil agus turasóireachta. Tá titim ar dhíolacháin nuachtán, 
áfach agus ní thugann siad an cineál rochtana do chustaiméirí a ba ghnách leo. Go minic bíonn irisí agus 
irisleabhair níos éifeachtaí maidir le sprioc-mhargadh a aimsiú. Tá an-tóir ar fhógraíocht ar líne chomh 
maith. Meirgí a thugtar ar fhógraí ar shuíomhanna gréasáin ach tagann fianáin aníos nuair a osclaíonn 
duine suíomh gréasáin den chéaduair. Tá fógraíocht teilifíse costasach i dtéarmaí costais táirgthe agus 
am craolta. Cé go bhfuil sé de bhuntáiste ag fógraíocht teilifíse go bhfuil íomhánna gluaiste agus fuaim 
i gceist, mar sin féin, bíonn sí ag brath ar chuimhne an chustaiméara. Meastar go bhfuil fógraíocht raidió 
‘seanfhaiseanta’; ach, caitheann muid níos mó ama ag éisteacht leis an raidió ná ag amharc ar an teilifís.

• Tá marsantú ina dhóigh thraidisiúnta eile le heagraíocht a chur chun cinn. Is féidir pinn, greamáin, T léinte 
srl a dhíol le custaiméirí go hinmheánach. Déanann foirne spóirt, go háirithe ag foirne peile Phríomhroinne 
agus ag foirne rugbaí marsantú atá dírithe ar pháistí agus ar dhaoine fásta agus ar fhir agus ar mhná 
chomh maith; chomh maith leis sin, athraíonn siad an marsantas gach séasúr de ghnáth. Is féidir leis 
seo bheith ina phríomhfhoinse ioncaim d’eagraíocht agus mar bhealach lena gcuid costas margaíochta 
a laghdú. Is féidir le heagraíochtaí earraí marsantachta a thabhairt mar fhéiríní in aisce. Éiríonn sé seo 
costasach, áfach, agus caithfear amharc air mar infheistiú fadtéarmach i ngníomhaíocht phromóisin.

• Go minic socraíonn óstáin nó saoráidí spóirt taispeántais agus léirithe leis an táirge nó an tseirbhís a 
thaispeáint do na custaiméirí agus le díolacháin a spreagadh. D’fhéadfadh eagraíocht atá ag dúil le baill 
nua a earcú taispeántas a chur suas ag ionad siopadóireachta nó i lár an bhaile. Is féidir le taispeántais 
bheith faoi fhoireann nó gan foireann. Ligeann taispeántas faoi fhoireann do dhaoine atá ag dul thart a 
bhfuil suim acu ann ceisteanna a chur a spreagfadh iad le bheith ina mball nó páirt a ghlacadh. Ní bhíonn 
cuma chomh maith sin ar thaispeántais gan foireann agus caithfear iad a sheiceáil go rialta le cinntiú go 
bhfuil soláthar maith bileog srl ann agus go bhfuil an taispeántas á choinneáil néata slachtmhar. Bíonn 
taispeántais fuinneoige in úsáid ag gníomhairí taistil le mionsonruithe a léiriú de thairiscintí saoire agus 
rátaí malairte airgeadra turasóireachta.

• Is é atá i gceist le preaseisiúintí ná nuair a eisíonn eagraíocht eolas chuig an phreas. Úsáidtear go minic 
iad le custaiméirí a chur ar an eolas faoi tháirgí nua, nó faoi athruithe ar tháirgí agus ar sheirbhísí atá ann 
cheana. Is féidir preaseisiúintí a fhoilsiú mar scéalta nó is féidir leo na meáin a spreagadh le forbairt ar 
leith a fhiosrú a thuilleadh. Cuireann siad seo margadh maith ar fáil ar chostas íseal ach d’fhéadfadh sé 
bheith deacair cur ina luí ar na meáin glacadh leis an phreaseisiúint gan aontú b’fhéidir íoc as fógraíocht 
bhreise. Is beag smacht atá ag an eagraíocht chomh maith ar an dóigh a n-úsáidtear an phreaseisiúint a 
luaithe a eisítear í.

• Is é atá i gceist le hurraíocht ná eagraíocht amháin a thugann tacaíocht airgeadais nó tacaíocht eile 
mar mhalairt ar a ainm a bheith bainteach leis an táirge nó an imeacht. Mar shampla, cuireann gach 
foireann sa Phríomhshraith peile ainm a hurraitheora ar fheisteas an imreora. Is é Galgorm Resort & Spa 
an príomhurraitheoir ar The Northern Ireland Open (2018), ceann de mhórchomórtais ghailf Thuaisceart 
Éireann. Déantar urraíocht ar chuid mhór imeachtaí siamsaíochta. Is féidir le hurraíocht bheith ar an 
mórchóir amhail urraíocht a dhéanamh ar fhoireann nó imeacht spóirt, nó ar an mionchóir amhail a bheith 
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bainteach i dtionscadal áitiúil. Ní mhéadaíonn urraíocht díolacháin go díreach, ach ardóidh sí feasacht 
an chustaiméara ar bhranda na heagraíochta. Ar an dóigh seo, d’fhéadfadh custaiméirí an eagraíocht a 
chur san áireamh agus iad ag cinneadh ar cheannach. Más ag déanamh urraíochta ar sheó teilifíse atá 
eagraíochtaí is féidir leo nascadh le lucht féachana ar leith agus a dtáirge a fhógairt do lucht féachana 
mór.

Gníomhaíocht Promóisin
Is féidir leis an úsáid fhónta de theicnící agus ábhair promóisin an difear a dhéanamh idir promóisean 
rathúil agus ceann nach bhfuil chomh héifeachtach sin. Mar sin féin, is féidir le heagraíochtaí díriú níos 
mó ar na hábhair seachas ar an rud atá an ghníomhaíocht promóisin ag iarraidh a bhaint amach. Is í 
dea-phleanáil an rud is tábhachtaí agus tá roinnt gnéithe le tabhairt san áireamh sa phleanáil rathúil.

• Spriocanna Soiléire a Shainaithint. Tá sé tábhachtach bheith soiléir faoi cad atá an eagraíocht ag 
iarraidh a bhaint amach, go háirithe nuair atá áiseanna luachmhara eagraíochtúla le húsáid. Mar is soiléire 
an eagraíocht faoi na spriocanna atá á socrú, mar is cinntí a bheidh sé ag cinneadh arbh fhiú é uilig sa 
deireadh thiar. D’fhéadfadh na spriocanna don ghníomhaíocht promóisin bheith difriúil ag brath ar cé 
acu an oibríonn an eagraíocht san earnáil phoiblí nó san earnáil phríobháideach. Bíonn ionaid fóillíochta 
phoiblí go minic i bhfách le gníomhaíocht shóisialta a chur chun cinn nó seirbhís níos fearr a sholáthar 
dá bpobal. Is é an príomhthiománaí san earnáil phríobháideach brabús airgeadais de ghnáth. Mar sin 
féin, b’fhéidir go mbeadh an dá earnáil ag iarraidh custaiméirí nua a mhealladh nó na cinn atá acu 
cheana féin a choinneáil. B’fhéidir go mbeadh orthu custaiméirí atá acu a chur ar an eolas faoi tháirge 
nó faoi sheirbhís nua nó b’fhéidir go mbeadh orthu an íomhá phoiblí de tháirge nó de sheirbhís ar leith 
nó den eagraíocht í féin a chur ina ceart. An rud tábhachtach ná nuair a shocraítear spriocanna is gá gur 
féidir iad a thomhas mar chuid den phróiseas luachála. Ba cheart go mbeadh spriocanna margaíochta 
agus promóisin Sonrach, Intomhaiste, Indéanta, Réalaíoch agus Faoi cheangal ama [SMART]. Ba cheart 
go mbeadh spriocanna beacht faoi cad atá an eagraíocht ag iarraidh a bhaint amach agus ba cheart go 
mbeadh cainníocht nó luach luaite leo. Mura bhfuil na spriocanna indéanta agus réalaíoch d’fhéadfadh 
an ghníomhaíocht promóisin níos mó dochair ná maitheasa a dhéanamh don eagraíocht. Caithfidh siad 
a bheith faoi cheangal ama le gur féidir rath an fheachtas promóisin a luacháil. Léiriú simplí de sprioc 
SMART do thionscnóir turas ná díolacháin chun na Gréige a mhéadú faoi 10% thar an chéad 6 mhí eile.

• Cad é nó cé hé an spriocmhargadh a shainaithint. Tá sé seo tábhachtach mar beidh tionchar aige ar na 
teicnicí agus na hábhair a bheidh in úsáid ag an eagraíocht leis an teachtaireacht a chur amach chuig an 
chustaiméir. Chonaic muid roimhe an dóigh ar féidir le margaí bheith deighilte ach go minic d’fhéadfadh 
cuid bheag den mhargadh nó ‘margadh nideoige’ a bheith níos oiriúnaí.

• Na teicnící agus na hábhair phromóisin is oiriúnaí a roghnú. Nuair is léir d’eagraíocht cad ba mhaith 
léi a bhaint amach agus cé orthu ar mhaith léi díriú ansin ba chóir go mbeadh sé furasta go leor cinneadh 
ar na teicnící agus na hábhair le húsáid. Tá plé déanta againn cheana féin ar na roghanna atá ar fáil agus 
ba cheart cúram a ghlacadh go bhfuil an rogha cumarsáide oiriúnach do riachtanais na heagraíochta. 
Do thionscnóirí turais móra, b’fhéidir go mbeadh fógraíocht teilifíse de chineál éigin éifeachtach ach ní 
dócha go mbeadh sé seo amhlaidh do chlub aclaíochta i bpobal beag tuaithe. Mar shampla, mar gheall ar 
an chinneadh deireadh a chur leis an bhranda Thomson Holidays agus TUI UK a chur ina áit i nDeireadh 
Fómhair 2017, tharla feachtas mór fógraíochta teilifíse.

• Monatóireacht agus luacháil a dhéanamh ar an ghníomhaíocht promóisin. A luaithe a shocraíonn an 
eagraíocht ar na teicnicí agus na hábhair le húsáid, tá sé tábhachtach monatóireacht a dhéanamh ar dhul 
chun cinn aon ghníomhaíocht promóisin. Is féidir le printéirí nó feidhmchláir ghréasáin botúin a thabhairt 
isteach i ndátaí agus áiteanna, ag tabhairt an eolais mhíchirt do na daoine cearta. Má tá ábhar le bheith 
beo faoi dháta áirithe tá sé tábhachtach seiceáil go dtarlaíonn sé sin. Go minic tugtar faoi ghníomhaíocht 
promóisin agus cuirtear i gcrích í gan mórán airde tugtha d’éifeachtúlacht an fheachtais. Cuirtear deireadh 
le promóisean láidir i gcónaí trí anailís a dhéanamh ar éifeachtúlacht, nó a mhalairt, an fheachtais. Ar an 
dóigh sin is féidir leis an eagraíocht tógáil ar an rath agus teipeanna a sheachaint sa todhchaí. Seo thíos 
na ceisteanna lena chur.
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• Ar bhain an promóisean amach an méid a bhí beartaithe aige a dhéanamh? Má sainaithníodh torthaí a bhí 
sonrach, intomhaiste agus faoi cheangal ama, cé chomh maith is a baineadh iad seo amach? Má bhí sé 
mar sprioc líon na ndaoine ag glacadh ballraíochta san ionad aclaíochta a ardú, an bhfuil ardú ar líon na 
ndaoine a úsáideann an t-ionad aclaíochta anois?

• Má d’úsáid an eagraíocht réimse d’ábhair promóisin, cé acu siúd is éifeachtaí? D’fhéadfadh gur leor 
ceistneoir shimplí do bhaill nua anseo; mar shampla cad é mar a chuala siad faoi bhallraíocht an ionaid 
aclaíochta, an trí fhógra nuachtáin nó póstaeir ag an ionad fóillíochta?

Anailís a dhéanamh ar éifeachtúlacht ábhair promóisin a úsáidtear sa tionscal 
fóillíochta, taistil agus turasóireachta
Den chuid is mó, bíonn éifeachtúlacht aon ábhair promóisin bunaithe ar dhearadh an ábhair, úsáid 
íomhánna, teanga oiriúnach agus eolas a bheith ann atá riachtanach le tuiscint shoiléir a chur ar fáil don 
chustaiméir den méid atá á sholáthar.

Is féidir le húsáid póstaeir promóisin, bileoigíní nó ábhar suíomh gréasáin difear mhór a dhéanamh go minic 
d’aon tuiscint ar cad é a dhéanann an táirge nó an tseirbhís agus cad é mar is féidir leis an chustaiméir úsáid 
a bhaint as. Tá sé tábhachtach a dheimhniú go bhfuil an t-eolas uilig atá de dhíth faoin tseirbhís istigh san 
ábhar promóisin, agus gur féidir le custaiméirí féideartha a bheith muiníneach go leor leis an táirge nó an 
tseirbhís a cheannach go furasta. Go minic úsáidtear ábhar promóisin le haird an chustaiméara a tharraingt 
agus le suim éigin a chruthú sa méid atá á chur chun cinn. Is iomaí bealach le haird an chustaiméara a 
tharraingt. Seo a leanas na cinn is coitianta:
• dath a úsáid go héifeachtúil: cruthaíonn dathanna difriúla imprisin agus meoin dhifriúla. Seo an fáth 

a ndéanfaidh eagraíochtaí fóillíochta, taistil agus turasóireachta machnamh cúramach ar na dathanna a 
úsáideann siad ina gcuid ábhar promóisin.

• clófhoirne nó stíleanna cló feiceálacha: is féidir leis an chlófhoireann a úsáidtear íomhá láidir a chruthú. 
D’fhéadfadh ábhar promóisin dírithe ar dhaoine óga clófhoirne éagsúla a úsáid i gcomparáid le hábhar 
dírithe ar dhaoine breacaosta.

• ceannlínte nó teidil i gcló trom a úsáid: is féidir le ceannlíne shamhlaíoch aird a tharraingt go gasta.
• pictiúir agus íomhánna a roghnaíodh go cúramach a úsáid: d’fhéadfadh íomhá a roghnaíodh go 

cúramach a bheith níos fearr ná cur síos fada mionsonraithe. Is daoine an-ghnóthach iad custaiméirí 
agus is féidir leis an íomhá nó an pictiúr nádúr an táirge nó na seirbhíse a chur trasna ar bhealach níos 
éifeachtaí ná focail.

• greann a úsáid: is féidir le pictiúr, ceannteideal nó cartún greannmhar aird an chustaiméara a tharraingt 
chomh maith le bheith ina chuidiú spionn maith a chur orthu – go bunúsach cuirfidh sé aoibh an gháire 
orthu. Úsáidtear greann go minic in ábhar promóisin.

• leagan amach tarraingteach a úsáid: tá sé tábhachtach leagan amach téacs agus pictiúr a chur san 
áireamh lena chinntiú go dtarraingeoidh an t-ábhar promóisin aird. In amanna is féidir le pictiúir ar fiar 
bheith éifeachtach le haird a tharraingt.

• ceiliúráin a úsáid: úsáideann cuid mhór eagraíochtaí fóillíochta, taistil agus turasóireachta ceiliúráin ina 
gcuid ábhair promóisin. Is féidir gur ceiliúrán áitiúil, náisiúnta nó fiú idirnáisiúnta é agus roghnófar go 
cúramach é le bheith tarraingteach don spriocmhargadh.

Má chuirtear an t-ábhar i láthair go héifeachtach ba cheart gur dá bharr sin gur mhian leis an chustaiméir 
gníomhú ansin nó níos moille leis an táirge nó seirbhís a cheannach. Leis seo a dhéanamh ba cheart go 
mbeadh go leor eolais san ábhar promóisin le go gcuirfí na gníomhartha seo ar fad i gcrích. Go minic tugtar 
AIDA (Attention, Interest, Desire, Action) ar an phróiseas seo le hábhar a dhearadh a sheasann do:
• Aird;
• Suim;
• Mian;
• Gníomh.
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Aird
An chéad ‘A’ agus is dócha an chuid is tábhachtaí 
den chur chuige seo ná aird an chustaiméara a 
tharraingt.

Mura dtarraingíonn an promóisean aird an 
chustaiméara theip air ansin.

Suim
I ndiaidh aird an chustaiméara a tharraingt, tá sé 
tábhachtach a gcuid suime a choinneáil. Ciallaíonn 
sé seo go gcaithfear an custaiméir a spreagadh le 
leanúint ar aghaidh ag léamh, ag amharc nó ag 
éisteacht.

D’fhéadfaí gurb é an dóigh is fearr leis seo a chur 
i gcrích ná trí na gnéithe a mheall an custaiméir 
sa chéad dul síos a thaispeáint nó a fhorbairt go 
fadálach in áit iad a phlúchadh le barraíocht eolais 
ag an aon am amháin.

Mian
Is gá gurb é cuspóir an ábhair promóisin an 
mhian a spreagadh sa chustaiméir leis an táirge a 
cheannach nó an tseirbhís a úsáid.

Leis seo a dhéanamh déanfaidh an eagraíocht 
an t-ábhar promóisin a dhearadh sa dóigh go 
bhfeicfidh an custaiméir an dóigh a riarfaidh an 
táirge nó an tseirbhís ar a gcuid riachtanas. I 
bhfocail eile, spreagfaidh na hábhair promóisin 
mian an chustaiméara sa táirge nó sa tseirbhís.

Gníomh
Ar deireadh, caithfidh an t-ábhar promóisin a insint 
nó a thaispeáint don chustaiméir an dóigh ar féidir 
leo an táirge nó an tseirbhís a cheannach; i bhfocail 
eile caithfidh na hábhair promóisin an custaiméir 
a spreagadh le gníomhú. Caithfidh lucht promóisin 
an táirge nó an tseirbhís a dhéanamh chomh 
furasta agus is féidir le ceannach trí gach eolas 
ábhartha a chur isteach.

Fíor 7: AIDA 

Is é an deacracht go minic le póstaeir nó bileoigín a dhearadh ná cinneadh a dhéanamh ar cá mhéad eolais 
le cur isteach agus cad é le fágáil amach. Mar sin de, tarraingeoidh ábhar daite níos mó airde agus suime de 
ghnáth ná íomhá atá díreach dubh agus bán go háirithe má tá sé ábhartha agus má thig leis nascadh leis an 
táirge nó leis an chustaiméir. Is minic a úsáidtear glas agus buí in ábhair promóisin le haghaidh imeachtaí 
a tharlaíonn thart faoin Cháisc. I measc na mionsonraithe tábhachtacha maidir leis an dóigh ar féidir mian 
an chustaiméara a spreagadh i dtáirge nó i seirbhís, caithfear eolas a bheith ann faoin táirge é féin agus cá 
háit agus cá huair a bheidh sé ar fáil. Tá costas ina ghné tábhachtach taobh thiar den chinneadh le gníomhú 
agus ceannach agus gan eolas teagmhála amhail seoladh ríomhphoist nó suíomh gréasáin, uimhir ghutháin 
nó seoladh poist, d’fhéadfadh an obair chrua ar fad a bheith in aisce.

Tá roinnt suíomhanna gréasáin a chuireann teimpléid agus treoir ar fáil ar an dóigh is fearr le póstaeir nó 
bileoigíní a chruthú agus is féidir an t-eolas seo a chur i bhfeidhm i réimse dearaí promóisin le haghaidh 
fógraíochta agus ábhar eile. Leagfaidh siad ar fad béim ar an tábhacht gan barraíocht téacs a chur leis an 
íomhá. Go minic is fearr é a choinneáil simplí sna cásanna seo.

Gníomhaíocht Foghlama   

• Taighde idirlín le réimse agus scóip táirgí agus seirbhísí a shainaithint sa tionscal fóillíochta, taistil 
agus turasóireachta.

 Agus iad ag úsáid dhá shuíomh gréasáin roghnaithe ó dhá earnáil éagsúla, ba cheart do dhaltaí imscrúdú 
a dhéanamh ar gach eagraíocht agus liosta mionsonraithe a dhéanamh de gach táirge agus seirbhís atá 
ar fáil dá gcustaiméirí. Ba cheart breithiúnais a dhéanamh faoi na difríochtaí idir táirgí agus seirbhísí 
chomh maith leo siúd atá inláimhsithe nó doláimhsithe. Ba cheart go mbeadh daltaí in ann ráitis shoiléire 
a dhéanamh faoi cad iad na príomhtháirgí agus na príomhhseirbhísí agus moltaí a thabhairt faoin 
spriocmhargadh ar a bhféadfaí an táirge nó an tseirbhís a dhíriú.

• An bonn taighde a fhorbairt ó tháirgí agus ó sheirbhísí lena n-airítear anailís ar struchtúir 
phraghsála sa dá eagraíocht.

 Cruthaigh ceacht a shainaithníonn trí nó ceithre cinn de na príomhstraitéisí atá coitianta sa tionscal 
fóillíochta, taistil agus turasóireachta agus a ligeann d’fhoghlaimeoirí a gcuid eispéireas féin a phlé ar 
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na cineálacha seo straitéisí agus iad ag ceannach bia, éadaí srl. Deimhnigh an ról atá ag na straitéisí seo 
lena chinntiú go bhfuil eagraíochtaí brabúsach. Lig d’fhoghlaimeoirí ansin anailís a dhéanamh ar an dá 
shuíomh gréasáin a roghnaíodh agus a gcuid breithiúnas féin a dhéanamh faoin chur chuige atá gach 
ag eagraíocht le táirgí agus seirbhísí a phraghsáil ag amanna éagsúla sa bhliain. Críochnaigh an plé trí 
shamplaí a iarraidh de na tosca a théann i bhfeidhm ar phraghsanna sa tionscal fóillíochta, taistil agus 
turasóireachta. Déan achoimre agus taifead ar na torthaí ar fad.

• Tarraing mapa a shainaithníonn suíomhanna na n-eagraíochtaí fóillíochta, taistil agus 
turasóireachta i do cheantar. 

 D’fhéadfadh daltaí obair go haonarach nó i ngrúpaí le heagraíochtaí fóillíochta, taistil agus turasóireachta 
áitiúla a aimsiú agus le hanailís a dhéanamh ar éifeachtúlacht a suíomhanna dá gcustaiméirí. Ba cheart 
na suíomhanna a chur i láthair an ghrúpa iomláin agus d’fhéadfadh foghlaimeoirí ceisteanna ábhartha 
a chur faoi na difríochtaí sna suíomhanna agus cinneadh a dhéanamh faoi cé chomh maith is a riarann 
siad ar chustaiméirí féideartha. Ba cheart cinntí faoi na tosca a d’fhéadfadh éifeacht a bheith acu ar rath 
gach eagraíochta a chur san áireamh. Sainaithin na suíomhanna is fearr d’eagraíochtaí ar leith agus déan 
moltaí le haghaidh úsáid aon fhoirgnimh fholmha.

• Déan imscrúdú ar an difríocht idir teicnící agus ábhair promóisin.
 Déan plé sa rang ar na difríochtaí idir teicnící promóisin agus ábhair promóisin, ag tabhairt cur síos soiléir 

ar an ‘chumasc cumarsáide’.

• Fiosraigh dóigheanna ar féidir le heagraíochtaí a rogha táirge nó seirbhíse a chur chun cinn. Déan 
gníomhaíocht promóisin a phleanáil le haghaidh táirge nó seirbhís roghnaithe.

 Ba cheart tasc a thabhairt do dhaltaí maidir le táirge nó seirbhís amháin a roghnú a d’fhéadfadh 
eagraíocht fóillíochta, taistil agus turasóireachta a chur chun cinn do chustaiméirí féideartha agus 
réimse teicnící agus ábhar chomh leathan agus is féidir in úsáid acu. Scrúdaigh an costas ar gach teicníc 
promóisin agus luaigh cé chomh héifeachtach a d’fhéadfadh an caiteachas seo a bheith d’eagraíochtaí 
éagsúla san earnáil phoiblí nó san earnáil phríobháideach.

 
• Déan athbhreithniú ar dhá phíosa d’ábhar promóisin a bhíonn in úsáid ag eagraíochtaí éagsúla 

fóillíochta, taistil agus turasóireachta.
 Ba cheart do dhaltaí obair go haonarach agus eolas a bhailiú ar dhá eagraíocht le cur síos a chomhlánú de 

na teicnící agus ábhair atá á n-úsáid ina straitéis margaíochta. Bain úsáid as TFC lena chomhlánú.

• Déan anailís ar éifeachtúlacht an ábhair a bhíonn in úsáid ag eagraíochtaí fóillíochta, taistil agus 
turasóireachta.

 Déanann daltaí píosa amháin d’ábhar promóisin a roghnú ó gach eagraíocht agus déanann anailís ar 
éifeachtúlacht an dá phíosa ábhair. Ba cheart an anailís a dhéanamh agus tagairt ar leith a dhéanamh 
don dearadh, úsáid íomhánna, teanga ábhartha agus eolas mionsonraithe istigh ann. Ba cheart do dhaltaí 
breithiúnais réasúnta a dhéanamh faoin fháth ar roghnaigh gach eagraíocht an t-ábhar a roghnaíodh agus 
ba cheart go mbeadh siad in ann tuiscint a léiriú ar an fháth a n-úsáideann eagraíochtaí éagsúla teicnící 
éagsúla.
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