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Spriocmhargaíocht agus Deighilt an Mhargaidh

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:
• a aithint go bhfuil riachtanais dhifriúla ag custaiméirí agus gur dóigh éifeachtach í an 

spriocmhargaíocht leis na táirgí cearta fóillíochta, taistil agus turasóireachta a thairiscint do na daoine 
cearta; agus

• eolas agus tuiscint a léiriú gur féidir an margadh fóillíochta, taistil agus turasóireachta a roinnt ina 
dheighleoga amhail:

 – aois;
 – inscne;
 – grúpa sóisialta;
 – stíl mhaireachtála; agus
 – eitneacht.
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Tá fóillíocht, taisteal agus turasóireacht taobh thiar de thart ar 12% – 15% d’Olltáirgeacht Intíre (OTI) (GDP) 
an RA. In 2016, rinne 2.6 milliún cuairteoir seachtrach turas thar oíche go Tuaisceart Éireann.

Aithníonn eagraíochtaí fóillíochta taistil agus turasóireachta go bhfuil gach custaiméir difriúil agus go 
bhfuil riachtanais dhifriúla acu; m.sh is maith le custaiméirí áirithe gníomhaíochtaí gníomhacha amhail 
seoltóireacht nó cnocadóireacht ach is mó suim atá ag daoine eile i ngníomhaíochtaí suaimhneacha, mar 
shampla, an amharclann agus na mínealaíona. Dá bharr sin, aithníonn eagraíochtaí an gá le grúpaí difriúla 
taobh istigh den mhargadh iomlán a shainaithint. Agus é seo á dhéanamh acu, is féidir leo an margadh a 
dheighilt agus a ngníomhaíocht margaíochta a dhíriú le riar ar riachtanais ghrúpaí áirithe cliant.

Is féidir custaiméirí a dheighilt ar bhealaí éagsúla agus is féidir táirgí agus seirbhísí a dhíriú ar chustaiméirí. 
Is le leas na heagraíochta agus an chustaiméara araon é sin. Ní fiú, mar shampla, spéirthumadóireacht a 
chur chun cinn do pháistí óga nó do sheandaoine. Meastar de ghnáth gurb é an t-aoisghrúpa 18–40 bliain 
d’aois an spriocmhargadh don ghníomhaíocht sin.

Is cuid ríthábhachtach de mhargaíocht é a bheith eolach ar do chustaiméirí.

Tá mórán bealaí ann leis an mhargadh a dheighilt. Is gá eolas agus tuiscint a bheith ag daltaí fóillíochta, 
taistil agus turasóireachta ar an deighilt mhargaidh seo a leanas:
• aois;
• inscne;
• grúpa sóisialta;
• stíl mhaireachtála; agus
• eitneacht.

Gníomhaíocht Foghlama  
An féidir leat smaoineamh ar neamónach le cuidiú leat cuimhneamh ar na cúig dheighleog?

Tá trasnáil idir deighleoga den mhargadh agus in amanna is féidir custaiméirí a shainaithint in dhá 
dheighleog nó níos mó. Mar sin féin, is dóigh úsáideach í deighilt an mhargaidh le táirgí agus seirbhísí a 
fhorbairt le riar ar na riachtanais ar leith atá ag custaiméirí áirithe.
 

Fíor 1: Léimneach Bhuinsí
Íomhá © : Vulkanov | Thinkstock

Cé atá ina sprioc agus cé nach bhfuil ina sprioc lena aghaidh seo?
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An margadh a dheighilt
(i)  Aois
Is de réir aoise is fusa an margadh fóillíochta, taistil agus turasóireachta a dheighilt. Is féidir an chuid 
is mó de tháirgí agus seirbhísí a dhíriú ar dhaoine óga nó ar dhaoine aosta. San am a chuaigh thart, bhí 
eagraíochtaí amhail SAGA an-éifeachtach agus iad ag díriú ar an ‘Mhargadh Liath’ trí shaoirí a chur ar fáil 
atá dírithe ar riachtanais daoine atá ar scor.

Ach tá patrúin dul ar scor athraithe le blianta beaga anuas agus anois tá líon méadaitheach daoine 
breacaosta atá mar mhargadh tábhachtach ábhartha ag eagraíochtaí fóillíochta, taistil agus turasóireachta 
a dhírigh go traidisiúnta ar dhaoine óga. Bíonn pinsinéirí breacaosta folláin agus bíonn siad níos ábalta ná 
na daoine a chuaigh rompu páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí diana amhail rothaíocht agus spóirt uisce. Is 
daoine breacaosta iad sciar mór de na haerthaistealaithe chuig aeráidí grianmhara amhail an Spáinn le linn 
mhíonna an gheimhridh.

 
Tá deighilt an mhargaidh de réir aoise go fóill ar cheann de na dóigheanna is fusa le táirgí agus seirbhísí 
a riarann ar riachtanais chustaiméirí a chur ar fáil agus tá seo amhlaidh nuair a dhíríonn páirceanna 
siamsaíocht théama ar phaistí agus ar dhéagóirí ina gcur chuige maidir le deighilt an mhargaidh. Is sampla 
eile de seo é fás páirceanna uisce in ionaid saoire thar lear.

(ii)  Inscne
San am a chuaigh thart, bhaineadh eagraíochtaí úsáid as inscne le díriú ar dheighleog den mhargadh lena 
ngníomhaíocht mhargaíochta a fhorbairt. Breathnaíodh go minic ar ghníomhaíocht spóirt agus ar tháirgí 
a bhí bainteach le spórt mar dheighleog ina raibh inscne i gceannas; rugbaí, peil d’fhir agus líonpheil do 
mhná. Ach, le blianta anuas tá athrú tagtha ar an dóigh a n-amharcann fir agus mná ar a suim agus a 
rannpháirtíocht sa spórt. Dá thoradh sin, tá na buntáistí do tháirgeoirí éide spóirt an-suntasach.

Mar sin féin, is deighleog shuntasach fós í inscne agus tá borradh faoi shaoirí atá dírithe ar fhir agus ar mhná 
agus faoi ghníomhaíochtaí fud fad an tionscail fóillíochta chomh maith. I gcásanna áirithe, leagtar amach 
svuíteanna agus ranganna corpacmhainne do mhná amháin. Is margadh a bhfuil an-tóir air é seo a rachaidh 
i méid. Le fada tá riar déanta ag an earnáil ealaíon agus siamsaíochta ar mhargaí dírithe ar inscne. Is 
samplaí maithe iad siamsaíocht bhaile agus foilseacháin irise de tháirgí agus de sheirbhísí fóillíochta agus 
áineasa atá dírithe go suntasach ar bhonn inscne. 

Fíor 2: Seoltóireacht gheimhridh ar Mhuir Chairib 
Íomhá © : Spotmatik | Thinkstock
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Gníomhaíocht Foghlama
Déan staidéar ar Fhíoracha 3–7 a thaispeánann rannpháirtithe i mbun gníomhaíochtaí fóillíochta agus 
spóirt.
• Cén t-athrú a d’fhéadfadh a bheith ann ar spriocmhargaíocht le blianta beaga anuas do na ceithre 

ghníomhaíocht a thaispeántar?
• Cé chomh hábhartha atá inscne mar dheighleog den mhargadh do ghníomhaíochtaí mar seo go fóill san 

am i lathair?

Fíor 3: Dornálaí mná
Íomhá © : Jupiterimages | Thinkstock

Fíor 4: Peileadóir mná
Íomhá © : PaSta77 | Thinkstock

Fíor 5: Foireann rugbaí ban
Íomhá © : creativephoto | Thinkstock

Fíor 6: Beirt fhear i mbun flaidireachta
Íomhá © : Stewart Sutton | Thinkstock

Níos mó ná riamh tá inscne in úsáid le margaí a dheighilt nuair is cuid de sholáthar seirbhísí in óstáin iad 
gníomhaíochtaí amhail cúraimí áilleachta.

Fíor 7: Gnáthchúraimí áilleachta ag spá óstáin
Íomhá © : ValuaVitaly | Thinkstock

Fig 7(b): Gnáthchúraimí áilleachta ag spá óstáin
Íomhá © : DragonImages | Thinkstock

Gníomhaíocht Foghlama  
Sainaithin cúraimí eile a d’fhéadfaí a dhíriú ar fhir agus ar mhná araon.
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(iii)  Grúpa Sóisialta
Is é atá i gceist le grúpaí sóisialta ná bailiúchán de dhaoine aonair a bhfuil suim acu sna rudaí céanna agus 
a bhfuil dlúthchaidreamh pearsanta cothaithe acu mar gheall orthu seo. San am atá thart, bheadh iarracht 
déanta ag speisialtóirí margaíochta grúpaí sóisialta a rangú i dtéarmaí fostaíochta agus ioncaim agus bhí 
an-bhéim ar ghrád sóisialta agus ar an acmhainn a bhí ag daoine earraí agus seirbhísí a cheannach bunaithe 
ar chéimíocht shóisialta agus cumas tuillimh.

Grád Sóisialta Stádas Sóisialta Slí bheatha
A An Mheánaicme Uachtair.

Thart ar 3% den daonra.
Ardbhainistíocht, gairmí riaracháin agus 
ceiliúráin.

B An Mheánaicme.
Thart ar 20% den daonra.

Meánbhainistíocht, riaracháin nó gairmiúil.

C1 An Mheánaicme Íochtair.
Thart ar 28% den daonra.

Gairmithe eile.

C2 Oilte. Lucht Oibre.
Thart ar 21% den daonra.

Oibrithe láimhe oilte.

D Lucht Oibre.
Thart ar 18% den daonra.

Oibrithe láimhe neamhoilte.

E Oibrithe Ócáideacha.
Thart ar 10% den daonra.

Pinsinéirí stáit, baintreacha agus iad siúd atá 
ag brath ar shochair ón stát. Oibrí den ghrád 
is ísle.

Fíor 8: Miondealú na sochaí de réir aicme shóisialta

Mar gheall ar athruithe ar an dóigh a saothraíonn daoine a n-ioncam pearsanta ciallaíonn sé gur féidir 
ioncam níos airde a bheith ag cuid de na hoibrithe láimhe i ngrád sóisialta C ná ag cuid acu sin a gcuirfí síos 
orthu mar dhaoine as aicme shóisialta A. Dá thairbhe sin, tá deireadh le cuid de na seanstéiréitíopaí agus 
is minic a bhíonn acmhainn ag oibrithe láimhe [C2] a bhfuil ardioncaim acu ar shaoirí fíorghalánta nó ar 
shaoráidí fóillíochta a bheadh róchostasach in amanna do dhaoine atá fostaithe san earnáil phoiblí agus atá 
rangaithe ag B nó C1.

Tá deighilt de réir grúpa sóisialta dírithe níos mó anois ar ghrúpaí sainleasa amhail orthu siúd a bhfuil 
suim acu i gcuairt a thabhairt ar shuíomhanna a bhí mar chuid de scannáin nó sraitheanna teilifíse ar na 
mallaibh, daoine a bhfuil an-suim acu sa stair nó i gcultúr, nó i rothaíocht fóillíochta. Bíonn an margadh 
saoire dírithe go sonrach ar na cineálacha seo daoine go minic agus is féidir turais agus cuairteanna a 
chur in oiriúint go furasta le riar ar na riachtanais ar leith a bheadh ag na grúpaí sin. Is fada ó d’aithin 
eagraíochtaí iompair an luach a bhaineann le riar ar ghrúpaí sóisialta agus tá turais bus sainspéise curtha ar 
fáil acu do ghrúpaí sóisialta a bhfuil réimse suimeanna acu a chuimsíonn idir ailtireacht chlasaiceach agus 
thurais ar láithreacha catha an Chéad Chogadh Domhanda.

Fíor 9: Trinsí an Chéad Chogadh 
Domhanda, Sanctuary Wood, 
Ypres, an Bheilg
Íomhá © : JOHNGOMEZPIX | Thinkstock
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Is mar gheall ar an mhéadú ar an tsuim sa tsraith ‘Game of Thrones’ a thagann deighleog shuntasach den 
mhargadh ar cuairt go Tuaisceart Éireann le suíomhanna amhail na Dark Hedges agus Cuan Bhaile an 
Tuaighe a fheiceáil.

Fíor 10: Cuan Bhaile an Tuaighe
Íomhá © : Atlantic-Lens-Photography | Thinkstock

Fíor 11: The Dark Hedges
Image © : martin951 | Thinkstock

(iv)  Stíl mhaireachtála
Bíonn ár stíl mhaireachtála, sin le rá an dóigh a gcaithimid ár saol, ag brath ar an chineál poist atá againn, 
patrúin oibre agus na coimitmintí teaghlaigh atá againn. Tá difear mór idir na stíleanna maireachtála a 
bhíonn ag daoine agus de ghnáth bíonn siad an-tábhachtach agus muid ag cinneadh ar na cineálacha táirgí 
agus seirbhísí fóillíochta, taistil agus turasóireachta a cheannaíonn muid. Dá bharr sin, is dócha gurb í stíl 
mhaireachtála an deighleog is tábhachtaí den mhargadh atá ar fáil ag an tionscal fóillíochta, taistil agus 
turasóireachta.

I gcásanna áirithe, cé go bhfuil siad saibhir go maith, bíonn stíl mhaireachtála chomh gnóthach sin 
ag daoine nach mbíonn an t-am acu le sult a bhaint as na tairbhí a bhaineann le saibhreas. Tá stíl 
mhaireachtála úsáideach le margaí fóillíochta, taistil agus turasóireachta a dheighilt mar tugann 
sé deiseanna d’eagraíochtaí díriú ar dhaoine a bhfuil ioncam indiúscartha thar na gnáthleibhéil acu 
a d’fhéadfadh saoirí nó táirgí fóillíochta costasacha a cheannach. Is é is dóichí go gceannóidh siad 
níos lú rudaí ach go n-íocfaidh siad cuid mhór airgid lena gceannach. Tá an fás ar líon na svuíteanna 
corpacmhainne i gcathracha móra sa RA mar fhianaise ar tháirgí agus seirbhísí a bheith á soláthar do 
dhaoine le stíl mhaireachtála ghnóthach. Ní mar a chéile iad stíleanna maireachtála do lánúin phósta a 
bhfuil clann óg acu agus do dhuine fásta aonair nó do lánúin ar scor. Beidh riachtanais dhifriúla ag gach 
ceann acu i dtéarmaí a gcuid am fóillíochta féin agus tugann deighilt de réir stíl mhaireachtála réimse 
leathan féidearthachtaí maidir le forbairt táirge agus seirbhíse. Is minic a bhíonn na meáin shóisialta in 
úsáid ag an mhargaíocht de réir stíl mhaireachtála leis na táirgí agus seirbhísí nua seo a chur chun cinn 
agus má dhéantar an mhargaíocht mar is ceart, is féidir go mbeidh tairbhí suntasacha ann don chustaiméir 
agus don eagraíocht araon.

Fíor 12: Saoirí fíorghalánta: 
lánúin ar lamairne trá ar 
Oileáin Mhaildíve
Íomhá © : haveseen | Thinkstock
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(v)  Eitneacht
Is féidir cur síos ar eitneacht mar chomhthraidisiún náisiúnta nó cultúrtha. Tá méadú tagtha ar an spéis 
inár gcúlraí náisiúnta agus cultúrtha féin le blianta beaga anuas. Is deighleog an-tábhachtach í eitneacht 
den mhargadh fóillíochta, taistil agus turasóireachta. D’fhéadfadh custaiméirí í a chur in iúl ar bhealaí 
éagsúla, lena n-áirítear bia, siamsaíocht, taisteal agus spórt. De réir mar a léiríonn grúpaí eitneachta spéis 
i bhféiniúlacht chultúrtha, tá tionscnóirí taistil in ann rochtain a chur ar fáil ar tháirgí agus ar sheirbhísí 
a bhfuil suim ag na cineálacha sin grúpaí cultúrtha agus reiligiúnacha iontu. Go minic, tagann daoine as 
na Stáit Aontaithe agus Ceanada go Tuaisceart Éireann mar gheall ar an aitheantas a thugtar do naisc 
chultúrtha agus eitneacha an dá thír le háiteanna amhail Béal Feirste agus Doire.

Is féidir margaíocht ar imeachtaí a dhíriú ar ghrúpaí eitneachta agus tá Craobhchomórtais Bhannaí Píob 
an Domhain a reáchtáiltear i nGlaschú gach bliain ina shampla maith. Tagann bannaí píob agus a lucht 
tacaíochta ó gach cearn den domhan le freastal ar an imeacht seo agus d’aithin soláthróirí taistil, lóistín 
agus lónadóireachta láithreach an luach eacnamaíoch a bhaineann leis an léiriú féiniúlachta cultúrtha seo.

Aon eagraíocht atá in ann an tábhacht a bhaineann le heitneacht i straitéis mhargaíochta a aithint agus 
réimse de tháirgí agus seirbhísí comhlántacha a shainaithint leanfaidh siad de leas a bhaint as deighleog 
shuntasach den mhargadh atá, de réir chosúlachta, ina díol suime ag líon suntasach cuairteoirí ar 
Thuaisceart Éireann gach bliain.

Fíor 13: Banna Píob san iomaíocht i gcomórtas
Íomhá © : fintastique | Thinkstock

Fíor 14: Ceiliúrtar Lá Fhéile Pádraig i Nua Eabhrac nuair a lastar na 
sainchomharthaí móra amhail an Empire State Building faoi dhath 
glas
Íomhá © : EduardMoldoveanuPhotography | Thinkstock
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Gníomhaíochtaí Foghlama

• Sainaithin bealaí eile a d’fhéadfadh eagraíochtaí fóillíochta, taistil agus turasóireachta an margadh a 
dheighilt le riar ar riachtanais chustaiméirí ar leith.

• Cén cineál eagraíochtaí fóillíochta, taistil agus turasóireachta a rachadh sé chun sochair dóibh díriú ar dhá 
dheighleog den mhargadh nó níos mó?

• Cén tionchar a bheadh ar chumasc margaíochta eagraíochta dá ndíreodh siad ar níos mó ná deighleog 
amháin den mhargadh? Tabhair míniú agus samplaí in úsáid agat.

• Luaigh táirgí agus seirbhísí fóillíochta, taistil agus turasóireachta atá dírithe go sonrach ar thrí aoisghrúpa 
éagsúla agus tabhair barúlacha réasúnta ar cé acu atá nó nach bhfuil deighilt de réir aoise go fóill ina 
bealach iontaofa leis an mhargadh fóillíochta, taistil agus turasóireachta a dheighilt.

Gníomhaíocht ranga

• Imscrúdaigh riachtanais éagsúla taistealaithe agus dhá bhróisiúr taistil éagsúla in úsáid agat. Scrúdaigh 
dhá bhróisiúr saoire gheimhridh a bhfuil an chéad cheann dírithe ar shaoirí gréine agus an ceann eile 
dírithe ar shaoirí sciála. Ba cheart do dhaltaí scrúdú a dhéanamh ar gach rogha fhéideartha maidir 
le taisteal, lóistín agus gníomhaíochtaí ag gach ionad saoire. D’fhéadfaí bróisiúir a úsáid le colláis a 
chruthú de ghrianghraif a léiríonn an spriocmhargadh agus a shainaithníonn na riachtanais ar leith atá 
ag gach cineál custaiméara. Ba cheart do dhaltaí a fhiosrú cé hiad na custaiméirí seo, m.sh teaghlaigh, 
lánúineacha, grúpaí agus araile.

• Imscrúdaigh saintréithe na ndeighleoga éagsúla den mhargadh. D’fhéadfadh daltaí iniúchadh a 
dhéanamh ar dheighleoga den mhargadh i dTábla 1 trí 4 fhochatagóir ar a laghad a shainaithint do gach 
deighleog den mhargadh. Tá roinnt samplaí curtha ar fáil.

 Tábla 1: Deighleoga den mhargadh a dhealú.

Deighleog den 
Mhargadh

Fochatagóir 1 Fochatagóir 2 Fochatagóir 3 Fochatagóir 4

Aois Breacaosta 55+ Aoisghrúpa 18–30 Déagóirí 13–19

Inscne Fireann

Grúpa Sóisialta

Stíl 
mhaireachtála

Aclaíocht

Eitneacht

I ndiaidh dóibh Tábla 1 a chomhlánú d’fhéadfadh daltaí Tábla 2 a úsáid le saintréithe ar leith a 
shainaithint do gach foghrúpa maidir le deighleog roghnaithe den mhargadh (m.sh. d’fhéadfadh 
lánúineacha breacaosta cinneadh ar dhul thar lear do thréimhsí níos faide ná daoine óga proifisiúnta atá 
ag obair ach d’fhéadfadh sé nach mbeadh an t-ioncam indiúscartha céanna acu).
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Tábla 2: Saintréithe d’fhochatagóirí a bhaineann le deighleog den mhargadh.

DEIGHLEOG DEN MHARGADH: AOIS

Fochatagóir Gnéithe nó saintréithe a bhaineann leis an chuid seo de dheighleog den 
mhargadh

Breacaosta 55+ Níos lú airgead indiúscartha acu ná mar a bheadh ag duine óg gairmiúil In 
ann taisteal thar lear do thréimhsí fada Ní dócha go mbeadh orthu cloí le 
laethanta saoire scoile

Aoisghrúpa 18–30

Déagóirí 13–19

D’fhéadfaí an ghníomhaíocht seo a fhorbairt le riar ar na deighleoga uilig agus ar gach fochatagóir.

D’fhéadfadh daltaí, agus iad i ngrúpaí, plé a dhéanamh ar na buntáistí agus na míbhuntáistí a bhaineann 
leis na deighleoga sin agus deighleoga eile nach iad nuair a bhíonn siad ag deighilt margaí san fhóillíocht, 
taiseal agus turasóireacht. Taifead príomhphointí an phlé agus déan achoimre orthu.

• Roghnaigh póstaer nó suíomh gréasáin margaíochta oiriúnach agus imscrúdaigh an spriocmhargadh ar a 
bhfuil sé dírithe. Roghnaíonn daltaí a bpíosa féin d’ábhar promóisin.

 – Déan cinneadh faoi cé a bheidh mar spriocmhargadh agat.
 – Déan anailís ar a éifeachtúlacht maidir le díriú isteach ar dheighleog den mhargadh sin.
 – Cén fáth a bhfuil píosa amháin d’ábhar promóisin níos fearr ná ceann eile? Liostaigh na gnéithe sin agus 
mínigh an fáth a bhfuil tábhacht leo i ngníomhaíocht mhargaíochta.
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