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Taighde Margaidh

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

Torthaí foghlama

Ba chóir go mbeadh daltaí in ann:
• eolas agus tuiscint a léiriú ar mhodhanna taighde margaidh a úsáideann eagraíochtaí fóillíochta, taistil 

agus turasóireachta lena fháil amach cad é atá de dhíth ar a gcuid custaiméirí agus na buntáistí agus 
míbhuntáistí a bhaineann leis na modhanna a anailísiú, amhail:

 – suirbhéanna poist;
 – ceistneoirí gutháin;
 – suirbhéanna pearsanta;
 – breathnú;
 – fócasghrúpaí; agus
 – idirlíon agus ríomhphost.
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Cad é an rud é taighde margaidh? 
Is bealach é an taighde margaidh le gur féidir le heagraíochtaí 
riachtanais a gcuid custaiméirí a shainaithint. Go minic, soláthraíonn 
eagraíochtaí táirgí agus seirbhísí atá de dhíth, dar leo féin, ach is 
féidir leis an tuairim sin a bheith go hiomlán mícheart. Tugtar ‘mióipe 
mhargaíochta’ (marketing myopia) air nuair a chuireann eagraíocht 
rud éigin ar fáil nach bhfuil de dhíth agus mura dtugtar faoin fhadhb 
sin go gasta, is féidir leis dochar ollmhór a dhéanamh d’eagraíochtaí 
fóillíochta, taistil agus turasóireachta. B’fhéidir gur smaoineamh 
den scoth é láthair spóirt uile-aimsire a thógáil, dar leatsa, ach 
má tá bunús an phobail ar scor nó aosta, is dócha gur chóir dóibh 
comhairliúchán a dhéanamh leis an phobal roimh ré.

Seo iad na príomhdhóigheanna a ndéanann an tionscal fóillíochta, 
taistil agus turasóireachta taighde margaidh:
• suirbhéanna poist;
• ceistneoirí gutháin;
• suirbhéanna pearsanta;
• breathnú;
• fócasghrúpaí; agus
• an t-idirlíon agus ríomhphost.

Úsáideann eagraíochtaí fóillíochta, taistil agus turasóireachta 
taighde margaidh le réimse leathan ceisteanna a fhreagairt, lena 
n-áirítear:
• Cad iad na táirgí agus seirbhísí a bheadh tarraingteach do 

chustaiméirí?
• Cad iad na hathruithe a bheadh de dhíth ar straitéisí praghsála le 

custaiméirí nua a mhealladh?
• Cad iad na táirgí agus seirbhísí a bheadh tarraingteach do réimse 

éagsúil aoiseanna agus cén fáth?
• Cá mhinice a bhaineann custaiméirí leas as tairiscintí speisialta?
• Cad é mar atá an eagraíocht i gcomparáid le heagraíochtaí eile a 

bhfuil an cineál céanna táirgí agus seirbhísí á soláthar acu?

Nuair a dhéantar taighde margaidh caithfidh sé a bheith soiléir cad 
air a bhfuil an eagraíocht ag déanamh taighde. Má dhéantar an chéim 
shimplí ach riachtanach seo, beidh cuspóirí cruinne soiléire ag an 
taighdeoir agus beidh sé úsáideach nuair a dhéanfar luacháil ar na 
sonraí a bhailítear ó fhreagróirí. 

Fíor 1: Taighde Margaidh
Íomhá © : Scar1984 | Thinkstock

Fíor 2: Baineann taighde 
margaidh le haischothú 
Íomhá © : ihorzigor | Thinkstock
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Suirbhéanna poist 
Is minic a measadh roimhe seo gur suirbhéanna 
poist an dóigh ab fhearr le taighde a dhéanamh. 
Ullmhaíodh ceistneoirí agus seoladh amach iad 
chuig roinnt daoine randamacha agus clúdach le 
stampa air istigh, leis an fhreagra a chur ar ais.

Úsáidtear ceistneoirí idirlín agus ríomhphoist 
anois in áit suirbhéanna poist san áit a bhfuil 
teicneolaíocht idirlín ar fáil sa phobal shamplach. Is 
furasta suirbhéanna idirlín nó ríomhphoist a shocrú 
agus a bhainistiú le níos lú daonchumhachta agus 
costais.

Is féidir a bheith casta ceistneoir a chur le chéile agus ní mór tástáil phíolótach a dhéanamh lena chinntiú 
go bhfaighidh sé na freagraí a rabhthas ag súil leo. Ciallaíonn tástáil phíolótach ceistneoirí a úsáid le grúpa 
beag cóimheasa lena chinntiú go bhfaighidh an suirbhé freagraí cuí. Ó thaobh an fhreagróra de, caithfidh 
an ceistneoirí a bheith furasta a chomhlánú agus a thuiscint. Seo roinnt treoirlínte ar cheistneoirí suirbhé a 
ullmhú:
• Ná cuir barraíocht ceisteanna ann. Seans nach mbacfaidh freagróirí leis an cheistneoir má tá sé rófhada. 

Laghdaíonn sé seo líon na bhfreagraí críochnaithe agus ní bheidh an suirbhé chomh húsáideach céanna 
mar gheall air sin.

• Coinnigh na ceisteanna simplí, sainiúil agus bí ag iarraidh freagraí simplí orthu. Ceisteanna iata, mar 
shampla ceisteanna ar féidir iad a fhreagairt le tá nó níl nó ceisteanna ina roghnaítear freagra as réimse 
de roghanna, is furasta ceisteanna mar sin a fhreagairt agus a anailísiú. Déan cinnte go bhfuil gach rogha 
fhéideartha ann nó tabhair deis don fhreagróir freagra dá chuid féin a thabhairt.

• Seachain béarlagair ar bith agus na húsáid giorrúcháin nach mbeidh soiléir go leor don fhreagróir.
• Tabhair deis don fhreagróir gan a ainm a thabhairt mura sáraíonn sin cuspóirí an tsuirbhé.
• Ná cuir ceisteanna pearsanta orthu amhail aois, ioncam srl.

Fíor 3: Suirbhé poist a sheoladh ar ais
Íomhá © : Asergieiev | Thinkstock

Fíor 4: Ag comhlánú suirbhé
Íomhá © : AndreyPopov | Thinkstock
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Ceistneoirí Gutháin 
Is é an buntáiste is mó faoi cheistneoirí gutháin a dhéanamh ná gur 
féidir iad a dhéanamh go gasta, is féidir leis an fhreagróir soiléiriú 
a iarraidh ar rud ar bith nach dtuigeann siad agus is féidir leis an 
taighdeoir soiléiriú a fháil ar fhreagraí an fhreagróra. D’fhéadfadh 
sé a bheith costasach más eagraíocht sheachtrach atá á dhéanamh 
ach le scileanna agus traenáil chuí, is minic is féidir le foireann na 
heagraíochta féin é a dhéanamh. Is minic a thugann freagróirí le 
fios nach bhfuil siad in ann an t-am a thabhairt leis an tsuirbhé a 
chomhlánú agus má tá na ceisteanna rófhada nó róchasta, is féidir 
freagraí contráilte a thaifeadadh.

Suirbhéanna Pearsanta
Is agallaimh aghaidh ar aghaidh iad suirbhéanna pearsanta leis an 
taighdeoir i dtimpeallacht rialaithe amhail an seomra fáiltithe in 
óstán nó sa phictiúrlann nó áit nach bhfuil rialaithe amhail an tsráid. 
D’fhéadfadh sé bheith níos deacra ag freagróir suirbhé pearsanta 
a dhiúltú, m.sh.. Níor mhaith leo olc a chur ar an taighdeoir. Ar 
ndóigh, má tá an suirbhé róchasta nó rófhada, is féidir le freagróirí 
freagraí a dheifriú nó diúltú an suirbhé a chríochnú. Is féidir leis seo 
éifeachtúlacht an tsuirbhé mar mhodh taighde margaidh a laghdú. 

Is féidir le rannpháirtíocht an fhreagróra agus tiomantas an 
fhreagróra le linn an tsuirbhé bheith ag brath cuid mhór ar scileanna 
an agallóra. Is féidir suirbhéanna cuairteoirí a scaipeadh ag óstáin 
nó in áiteanna is díol spéise do thurasóirí. Is féidir le freagróirí iad 
a chomhlánú agus a thabhairt ar ais do bhall den fhoireann atá ag 
fanacht leis.

Fíor 5: Ionadaí seirbhís 
chustaiméara agus miongháire ar a 
béal.
Íomhá © : moodboard | Thinkstock

Fíor 6: I mbun suirbhé pearsanta
Íomhá © : Pixsooz | Thinkstock
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Breathnóireacht agus Fócasghrúpaí
Taighdeoirí a dhéanann taighde breathnóireachta, 
déanann siad breathnóireacht ar na rudaí atá 
ag tarlú thart timpeall orthu agus déanann siad 
taifead ar na gnéithe ábhartha den iompraíocht 
a bhfuil siad ag breathnú air. Sampla amháin, 
ná breathnóireacht a dhéanamh ar iompraíocht 
custaiméirí i scuaine ag gníomhaireacht taistil 
agus iad ag fanacht le deis labhairt leis an 
chomhairleoir taistil. D’fhéadfadh an taighdeoir 
nóta a dhéanamh de na rudaí seo:
• Cá fhad a bhí an custaiméir ag fanacht sular 

freastalaíodh air?
• Cad é an gnáth-aga feithimh?
• Cá fhad a fhanfaidh custaiméirí sula n-imeoidh 

siad gan labhairt le comhairleoir?

Is féidir leis an fhaisnéis seo léargas a chruthú ar a fheabhas atá an gníomhaire taistil ag freastal ar 
riachtanais a gcuid custaiméirí ag amanna éagsúla sa lá agus ag amanna áirithe sa bhliain.

Is forbairt é an fócasghrúpa a d’eascair as taighde breathnóireachta. San fhócasghrúpa, bailítear custaiméirí 
le chéile le labhairt ar ábhair. Bíonn an plé leathstruchtúrtha agus faoi threoir taighdeora. Is minic a 
sholáthraíonn an grúpa eolas úsáideach trí thuairimí a fhorbairt ó réimse daoine agus ligtear don chomhrá 
dul ar aghaidh go nádúrtha. Tugann sé seo deis don taighdeoir torthaí a fháil nach bhfaighfí le grúpa in 
agallamh struchtúrtha.

Mar a bhaineann sé le gach cineál taighde, is é an deacracht ná an t-eolas atá bailithe a chomhthiomsú. Is 
féidir le eagraíochtaí gairmiúla taighde an obair seo a dhéanamh go héifeachtach agus is cúis mhaith sin le 
comhlachtaí a fhostú a bhfuil taithí chuí fhóirsteanach acu.

Fíor 7: Néal Focal: Fócasghrúpa 
Image © : mindscanner | Thinkstock

Fíor 8: Gnáth-fhócasghrúpa ina bhfuil daoine ó gach cineál cúlra
Íomhá © : ALotOfPeople | Thinkstock
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Idirlíon agus ríomhphost 
Tá foinse nua don taighde margaíochta curtha ar fáil ag an Idirlíon, 
ríomhphost agus meáin shóisialta de chineálacha eile. Tá méadú mór 
ar úsáid na ngléasanna leictreonacha amhail fón cliste agus táibléid. 
Mhéadaigh seo na deiseanna do thaighde margaidh éifeachtach ar 
bheagán costais don eagraíocht. Is minic a úsáideann eagraíochtaí na 
meáin shóisialta amhail Facebook agus Twitter ina a dtaighde margaidh 
agus tá sin ag éirí níos coitianta i rith an ama. Úsáidtear Facebook le 
tairiscintí maithe agus margaí le lucht a úsáide le go ndéanfaidh siad é 
a roinnt ar a leathanach Facebook féin le daoine eile. Tá líon na ‘Is maith 
liom’ agus ‘Roinn’ luachmhar go leor iontu féin mar eolas margaíochta. 

Tá teachtaireachtaí aníos ar roinnt shuíomhanna idirlín a iarrann ar 
lucht úsáide aischothú a thabhairt. Cé gur bealach measartha saor é sin 
le taighde a dhéanamh ar an mhargadh, roghnaíonn a lán custaiméirí 
teachtaireachtaí aníos a sheachaint cionn is go dtuigeann siad go dtig leo 
a lán fógraí ríomhphoist gan iarraidh a bheith acu mar gheall orthu.

Suíomhanna cuardaigh margaidh a dhíolann táirgí agus seirbhísí, is minic 
a úsáideann siad fianáin a stórálann sonraí, mar shampla, go tipiciúil, na 
rudaí a chuirtear sa tralaí siopadóireachta i siopa ar líne. Tugann sé seo 
faisnéis don eagraíocht ar phatrúin siopadóireachta, faisnéis a chuireann 
lena dtaighde margaidh ginearálta. Úsáideann na suíomhanna seo 
teachtaireachta aníos lena chur in iúl don chustaiméir go n-úsáideann an 
suíomh fianáin agus má úsáidtear an suíomh tá an chustaiméir ag ceadú 
a n-úsáide. 

Tá eagraíochtaí fóillíochta, taistil agus turasóireachta ag méadú úsáid na 
ríomhphost do thaighde margaidh. Is féidir le heagraíochtaí ceistneoirí a 
chur chuig a liosta seachadta iomlán nó chuig sciar ar leith den mhargadh 
bunaithe ar fhaisnéis atá i seilbh na heagraíochta cheana féin. Sábhálann 
sé airgead ar stáiseanóireacht agus is féidir a leanúint go furasta le 
ríomhphost eile. Seolann óstáin agus cineálacha eile cóiríochta ceistneoirí 
sástachta mar ríomhphost chuig custaiméirí a bhí ag stopadh leo ar 
na mallaibh. Iarrann roinnt óstán ar na custaiméirí agus iad ag seiceáil 
amach ceistneoirí sástachta ar líne a dhéanamh ar tháibléad mar chuid 
den phróiseas seiceáil amach.

Fíor 9: Bhí réabhlóid sa taighde 
margaidh mar gheall ar na 

Meáin Shóisialta
Íomhá © : relif | Thinkstock

Fíor 10: Comhlánann aoi 
óstáin suirbhé ag úsáid 
táibléid mar chuid den 
phróiseas seiceála amach
Íomhá © : relif | Thinkstock
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Gníomhaíochtaí foghlama

• Ullmhaigh ábhar atá fóirsteanach le húsáid agus tú i mbun taighde margaidh sa tionscadal 
fóillíochta, taistil agus turasóireachta.

 Déanann daltaí taighde ar fhreagraí na gcustaiméirí bunaithe ar ghné amháin den mheascán margaíochta 
atá ag an eagraíocht trí réimse straitéisí taighde a úsáid.

1. Táirge: cad iad na gnéithe is tábhachtaí a mbeadh an custaiméir ag súil lena bhfeiceáil i dtáirgí na 
heagraíochta agus cad iad na gnéithe de stíl mhaireachtála an chustaiméara a dhéanfadh an táirge níos 
tarraingtí dóibh.

2. Áit: fiosraigh má tá suíomh an ghnó áisiúil agus cá fhad a rachadh custaiméirí le táirgí nó seirbhísí den 
chineál chéanna a fháil. Fiosraigh an dóigh a gcuireann custaiméirí a gcuid táirgí nó seirbhísí in áirithe 
agus cad iad na cineálacha cumarsáide a úsáideann siad.

3. Costas: cad é an straitéis phraghsála is fearr do na táirgí agus na seirbhísí a sholáthraíonn an eagraíocht? 
An gceannódh custaiméirí níos mó dá mbeadh lascaine speisialta ar fáil nó dá mbeadh cur in áirithe 
luath nó praghsanna seachbhuaice ar fáil?

4. Promóiseán: is féidir le foghlaimeoirí eolas a bhailiú faoi stíleanna maireachtála na gcustaiméirí, 
caitheamh aimsire nó suimeanna agus measúnú a dhéanamh lena fháil amach ar leor na hábhair 
bolscaireachta le riachtanais an chustaiméara a chomhlíonadh.

Amharc ar Léaráid 9; dean plé ar an dóigh ar athraigh taighde margaidh mar gheall ar na meáin shóisialta.
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