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Seirbhís do chustaiméirí sa Tionscal Fóillíochta, 
Taistil agus Turasóireachta

COMHAD FÍRICÍ:
FÓILLÍOCHT, TAISTEAL 
AGUS TURASÓIREACHT GCSE
Aonad 3
AG OBAIR SA TIONSCAL FÓILLÍOCHTA, TAISTIL AGUS TURASÓIREACHTA

Torthaí Foghlama

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta:

• eolas agus tuiscint a léiriú gurb ionann seirbhís do chustaiméirí den scoth agus seirbhís 
a sholáthar a bhíonn i gcónaí níos fearr ná mar a bhítear ag dúil leis seachas go díreach 
ag freastal ar riachtanais agus ar ionchais na gcustaiméirí;

• anailís a dhéanamh ar thairbhí as seirbhís do chustaiméirí;

• tuiscint a léiriú ar an tábhacht ghinearálta a bhaineann le seirbhís do chustaiméirí, lena 
n-áirítear an dóigh an dtéann sí i bhfeidhm ar chlú, ar ghnó athuaire agus ar shásamh 
custaiméirí;

• tuiscint a léiriú go gcaithfidh seirbhís do chustaiméirí freastal ar riachtanais 
chustaiméirí éagsúla; na gnáthriachtanais chustaiméara a riarann seirbhís do 
chustaiméirí den scoth orthu a shainaithint agus a mhíniú;

• eolas a léiriú ar na cláir oiliúna i seirbhís do chustaiméirí a úsáideann cuid mhór 
eagraíochtaí sa tionscal fóillíochta, taistil agus turasóireachta;

• eolas a léiriú ar na saincheisteanna pearsanta a bhaineann le bheith ag obair sa 
tionscal fóillíochta, taistil agus turasóireachta;

• eolas agus tuiscint a léiriú ar an tábhacht a bhaineann le scileanna láimhseála 
custaiméirí;

• eolas agus tuiscint a léiriú ar na cásanna éagsúla ina gcuireann eagraíochtaí seirbhís do 
chustaiméirí agus na cáipéisí ábhartha ar fáil;

• eolas agus tuiscint a léiriú ar na dóigheanna éagsúla le seirbhís do chustaiméirí a 
sholáthar;

• eolas agus tuiscint a léiriú ar na príomghníomhartha atá de dhíth le tabhairt faoi 
ghearán go héifeachtach; agus

• eolas a léiriú nuair ba chóir custaiméir a atreorú chuig ball foirne níos sinsearaí.
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Cad é is seirbhís do chustaiméirí ann?
Is custaiméirí uilig muid, ceannaíonn muid táirgí sna siopaí, taistealaíonn muid ar iompar 
poiblí, téann muid chun na pictiúrlainne nó tugann muid cuairt ar ionad áitiúil fóillíochta. 
Mar sin de, bíonn taithí againn ar sheirbhís do chustaiméirí gach lá.

Fíor 1: Cad é is Seirbhís do chustaiméirí ann?

Gníomhaíocht Foghlama: Is í an tSeirbhís an Focal is tábhachtaí!
Is iomaí focal atá ann is féidir a úsáid le cuir síos ar sheirbhís do chustaiméirí idir sheirbhís 
mhaith agus dhrochsheirbhís mar a thaispeántar i bhFíor 1. Déan staidéar ar an liosta a 
leanann agus cuir an oiread focail agus is féidir leat de do chuid féin leis. Bain úsáid as 
foclóir mura bhfuil a fhios agat cad é a chiallaíonn focal.

 Deoranta    Airdeallach  _________________

 Míchúramach  Mímhúinte  _________________

 Imníoch   Múiníneach   _________________

 Doicheallach   Uaibhreach   _________________

 Fiosrach   Macánta  _________________

 Tuisceanach   Dea-chroíoch  _________________

  Fíor 2: Focail a Bhaineann le Seirbhís do Chustaiméirí

Sainmhíníonn The Institute of Customer Service seirbhís do chustaiméirí mar ‘shuim 
iomlán na rudaí a dhéanann eagraíocht le freastal ar ionchais chustaiméara agus sásamh 
custaiméara a tháirgeadh dá bharr’. Tá sé furasta glacadh leis nach dtarlaíonn seirbhís do 
chustaiméirí ach amháin nuair a dhéanann custaiméir idirghníomhú leis an eagraíocht 
den chéad uair. Ach caithfidh eagraíochtaí seirbhís do chustaiméirí a sholáthar sula 
gceannaíonn an custaiméar táirge nó seirbhís agus lena linn agus ina dhiaidh.
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Tá trí ghné ar leith i gceist le seirbhís do chustaiméirí:

•  An táirge nó an tseirbhís é féin: an tsaoire láneagraithe: bróga a fháil ar cíos le babhláil 
deich bpionna a imirt.

•  Na próisis agus na nósanna imeachta atá i gceist: an dóigh a gceannaítear an táirge 
nó an tseirbhís agus a mbaintear úsáid as, mar shampla, cé chomh furasta is atá sé le 
hóstán a chur in áirithe?

•  Iompraíocht phearsanta – iompraíocht na ndaoine a dhéanann custaiméir teagmháil 
leo nuair a cheannaíonn sé táirge nó nuair a bhaineann sé úsáid as seirbhís.

Gníomhaíocht Foghlama
Glac do liosta iomlán focal a bhaineann le seirbhís do chustaiméirí agus déan é a 
roinnt idir focail a léiríonn seirbhís mhaith do chustaiméirí agus iad siúd a léiríonn 
drochsheirbhís do chustaiméirí.

Seirbhís mhaith do chustaiméirí Drochsheirbhís do chustaiméirí

De bhrí gur daoine aonair muid uilig, ní lia duine ná tuairim maidir le cad é is seirbhís do 
chustaiméirí ‘olc’ nó ‘dhona’ ann. Mar shampla, beidh duine amháin ann nach maith leis 
fanacht níos mó ná 2 nóiméad i scuaine ach beidh duine eile sásta fanacht níos mó ná 10 
nóiméad i scuaine.

Is ionann seirbhís do chustaiméirí den scoth agus seirbhís a sholáthar a bhíonn i gcónaí 
níos fearr ná mar a bhítear ag dúil leis seachas go díreach ag freastal ar riachtanais agus 
ar ionchais na gcustaiméirí. B’fhéidir go bhfuil cuma chasta air seo ach go fírinneach is 
minic a bhíonn sé chomh simplí le:

• tosaigh le beannacht ó chroí agus bíodh aoibh ort;

• bíodh dearfach ón tús;

• cuir ceisteanna ar do chustaiméirí agus ar do chliaint le go dtuigfidh tú a n-ionchais;

• déan obair ar chaidrimh a fhorbairt le do chustaiméirí;
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• déan cumarsáid shoiléir ag gach leibhéal den fheidhmiú agat;

• cuir caighdeán den scoth ar fáil;

• bíodh i láthair agus in am;

• bain amach do chuid spriocdhátaí i gcónaí; agus

• déan buíochas a ghabháil le custaiméirí agus le cliaint as a gcuid gnó.

An Tábhacht a bhaineann le Seirbhís do Chustaiméirí
Tá seirbhís do chustaiméirí tábhachtach mar bíonn custaiméirí de dhíth ar gach 
eagraíocht lena gcuid táirgí agus seirbhísí a cheannach. Tá seirbhís do chustaiméirí 
tábhachtach fosta mar bíonn gnó athuaire de dhíth ar gach eagraíocht. Is é is custaiméirí 
athuaire ann na custaiméirí reatha atá sona sáista leis an tseirbhís agus/nó an táirge a 
cuireadh ar fáil agus leanann siad leo ag ceannach na dtáirgí agus/nó na seirbhísí. Nuair 
a fhaigheann custaiméir seirbhís mhaith do chustaiméirí inseoidh siad dá gcairde agus 
dá dteaghlach fá dtaobh de agus is féidir go mbeidh custaiméirí úra ag an eagraíocht dá 
bharr. Is féidir go mbeidh costas cúig oiread eile ar chustaiméir úr a mhealladh ná mar a 
chosnaíonn sé le custaiméir reatha a choinneáil.
 

Fíor 3: Cás tipiciúil de sheirbhís do custaiméirí: ag glacadh ordaithe i mbialann

Mar fhocal scoir, ní bhaineann seirbhís do chustaiméirí leis an chustaiméir amháin; is 
féidir go mbeidh tairbhe ann chomh maith don fhostaí atá ag cur seirbhís do chustaiméirí 
ar fáil. Is cuid tábhachtach é den fhorbairt phroifisiúnta fostaithe í oiliúint i seirbhís do 
chustaiméirí a dhéanamh, is ionann gnó rathúil agus cinnteacht phoist níos mó agus 
bainfidh an fostaí sult nó ‘an-sásamh’ as seirbhís den scoth do chustaiméirí a chur ar fáil.

Aidhmeanna atá le seirbhís do chustaiméirí
Bíonn seirbhís do chustaiméirí riachtanach do ráth eagraíochta. Is féidir go mbeidh 
athrach beag ar na fíoraidhmeanna ag brath ar an chineál eagraíochta atá i gceist ach 
beidh siad seo a leanann ann de ghnáth:

•  Riachtanais agus ionchais an chustaiméara a chomhlíonadh agus níos fearr a 
dhéanamh;

•  Príomhriachtanais na heagraíochta a chomhlíonadh amhail líon na n-áirithintí, luach 
díolachán;

• Brabúis don eagraíocht a mhéadú;
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• Gnó úr don eagraíocht a chruthú; agus

• Gnó athuaire a spreagadh.

Nuair a fhaigheann custaiméirí seirbhís mhaith do chustaiméirí, ní fada go mbainfidh 
an eagraíocht tairbhí as. Creideann an chuid is mó d’eagraíochtaí fóillíochta, taistil agus 
turasóireachta go mbeidh méadú ar dhíolacháin mar gheall ar sheirbhís níos fearr do 
chustaiméirí. Tá clú eagraíochta ag brath go huile is go hiomlán ar an tseirbhís a chuireann 
sí ar fáil dá custaiméirí. Má dhéanann eagraíocht an iarracht a custaiméirí a choinneáil 
sásta agus má thugtar seirbhís mhaith do chustaiméirí, beidh sé seo le feiceáil i líon na 
gcustaiméirí athuaire agus i méid an bhoinn custaiméirí. Léirítear é seo i roinnt staitisticí 
a fuarthas in 2016 ó Social Annex, ar ardán margaíochta agus dílseachta custaiméirí é:

•  íocfaidh 86% de chustaiméirí níos mó le haghaidh seirbhís iontach do chustaiméirí;

•  ceannóidh 40% de chustaiméirí níos mó rudaí nuair a fhaigheann siad seirbhís iontach 
do chustaiméirí; agus

•  le himeacht ama, cruthaíonn seirbhís iontach do chustaiméirí custaiméirí dílse agus is 
fiú custaiméirí dílse suas go dtí 10x an méid a chaitheann siad ag an tús.

Nuair nach dtuigeann eagraíocht é seo agus nuair nach gcuirtear seirbhís mhaith do 
chustaiméirí ar fáil beidh drochphoiblíocht ann, go háirithe anois nuair a scaipeann fóram 
na meán sóisialta ár nuacht. Tiocfaidh droch-athbhreithnithe as ‘drochthuairiscí ó bhéal’ 
agus is féidir go bhfeicfeadh eagraíocht laghdú ar a cuid díolachán agus ina sreabhadh 
custaiméara.

•  Bainfidh 20% de chustaiméirí míshásta úsáid as na meáin shóisialta lena n-ábhair 
ghearáin a chur in iúl, 46% i gcás daoine atá 24 bliain d’aois nó faoina bhun;

•  I gcás 78% de thomhaltóirí, seans maith go n-éireoidh siad as táirgí agus/nó seirbhísí a 
cheannach mar gheall ar drochsheirbhís do chustaiméirí; agus

•  I gcás 89% de thomhaltóirí a fuair drochsheirbhís do chustaiméirí, gach seans go 
rachaidh siad chuig iomaitheoir.

Tá na custaiméirí reatha atá ag eagraíocht i measc na sócmhainní is tábhachtaí atá ag 
an ghnólacht. Tá an obair chrua déanta ag an eagraíocht cheana féin trína mealladh 
agus trína gcoinneáil, tá an eagraíocht roghnaithe cheana féin ag na custaiméirí in áit 
iomaitheoirí eile. Má amharcann eagraíochtaí i ndiaidh na gcustaiméirí atá acu faoi láthair 
agus má choinníonn siad iad gheobhaidh siad amach go mbeidh níos lú costas i gceist leis 
sin ná gnó nua a mhealladh. Mar sin de, tá sé de leas eagraíochta gníomhú lena chinntiú 
go bhfuil a custaiméirí uilig sásta leis an tseirbhís a fhaigheann siad.

Ag freastal ar na riachtanais atá ag custaiméirí éagsúla
Tá ionchais áirithe againn uilig i dtaca le táirgí agus seirbhísí a thairgeann tionscal na 
fóillíochta, taistil agus turasóireachta dúinn. Bíonn muid ag súil le himeachtaí amhail 
scannáin agus seóanna le tosú in am; bíonn muid ag súil go mbeidh seomra óstáin glan 
agus bíonn muid ag súil go mbainfidh muid sult as laethanta saoire.

Tugtar breac-chuntas sa liosta seo a leanas ar riachtanais thipiciúla custaiméirí a 
chaithfear seirbhís den scoth do chustaiméirí a chomhlíonadh.



FACTFILE:  GCE HISTORY OF ART / ARCHITECTURECOMHAD FÍRICÍ: FÓILLÍOCHT, TAISTEAL AGUS TURASÓIREACHT GCSE / AONAD 3

6

•  Luas agus caighdeán na seirbhíse: de ghnáth ní maith le daoine a bheith ag fanacht mar 
sin de, bíonn siad ag súil go gcaithfear leo go gasta. Chomh maith le luas na seirbhíse 
bíonn daoine ag súil go mbeidh an táirge nó an tseirbhís d’ardchaighdeán ann.

• Comharthaíocht: is féidir le comharthaíocht mhaith 
cuidiú le custaiméir a bhealach a aimsiú gan chuidiú 
a iarraidh ón fhoireann, mar shampla ba chóir go 
dtaispeánfadh comharthaíocht d’aíonna in óstán mór 
an áit a bhfuil na príomháiseanna amhail seomraí leapa, 
ardaitheoirí, leithris, bialanna, fáiltiú.

Fíor 4: Comhartha óstáin ar oileán Haváí

•  Rochtain: tá sé tábhachtach go mbíonn rochtain go háirithe ag daoine faoi mhíchumas 
ar na háiseanna. Bíonn rampaí, bánna páirceála do dhaoine faoi mhíchumas cóngarach 
don bhealach isteach, doirse atá leathan go leor le cathaoireacha rothaí dul tríothú agus 
ardaitheoirí i gceist leis seo.

•  Trealamh: is féidir trí threalamh a chur ar fáil riachtanais chustaiméara a éascú, mar 
shampla, is féidir go mbeidh cathaoir ard de dhíth ar theaghlaigh le páistí óga atá ag dul 
amach le haghaidh béile. Tá níos mó agus níos mó ionaid shiopadóireachta ag tairiscint 
cathaoireacha rothaí le húsáid ag a gcustaiméirí míchumasaithe. Is minic a chuireann 
eagraíochtaí córas éisteachta ar lúb ar fáil ag an fháiltiú do dhaoine a bhfuil lagú 
éisteachta orthu. Cuireann an lúb éisteachta comhartha maighnéadach, gan sreang ar 
fáil atá le fáil ag an áis éisteachta nuair a chuirtear é ag an tsocrú ‘T’ (Teileachorna).

•  Riochtaí sláinte: caithfidh áiseanna lónadóireachta cinnte a dhéanamh de go mbíonn 
siad ag freastal ar chustaiméirí le hailléirgí le bia nó le héadulaingt ar bhia orthu.

Fíor 5: Comhartha 
a Thaispeánann 
Páirceáil 
Inrochtana 
do Dhaoine 
Míchumasaithe 
ar shealbhóirí 
suaitheantais iad
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Tá sé tábhachtach go gcuimhníonn tú go bhfuil tú ag cur eispéiris ar fáil do na custaiméirí 
atá agat agus caithfidh na heispéiris sin a bheith ag teacht lena mbrionglóidí agus lena 
n-ionchais. Caithfidh gach eagraíocht fóillíochta, taistil agus turasóireachta tuiscint a 
bheith acu ar riachtanais agus ionchais a gcustaiméirí agus lena chinntiú go gcomhlíonfar 
iad. Beidh grúpa cairde i mbialann ag iarraidh suí le chéile, beidh siad ag iarraidh go 
dtiocfaidh a gcuid bia ag an am chéanna. B’fhéidr gurbh fhearr le lánúin níos aosta suí in 
áit níos ciúine ar shiúl ón ghrúpa de chairde cainteacha.

Is gné an-tábhachtach de sheirbhís do chustaiméirí tuiscint ar riachtanais chultúrtha a 
léiriú; mar shampla, daoine de lucht leanúna reiligiúin amhail Ioslam, ní itheann siad 
bianna áirithe, amhail muiceoil. Is féidir gurbh fhearr le teaghlaigh le páistí óga go 
ndéanfaí freastal ar na páistí ar dtús le gur féidir leis na tuismitheoirí cuidiú leo ithe. Is 
féidir go gcuirfeadh tuismitheoirí fáilte roimh sheirbhís le buidéal a théamh. Má bhíonn tú 
in ann freastal ar riachtanais áirithe agus seirbhísí a ofráil sula mbíonn ar an chustaiméir 
iad a iarraidh ní hamháin go mbeidh tú ag freastal ar riachtanais an chustaiméara ach 
beidh tú níos fearr ná mar a bhíothas ag dúil leis, agus beidh sásamh custaiméirí ann dá 
bharr. 

Tábla 1: Samplaí de na Riachtanais agus na hIonchais de réir Cineál Custaiméara

Cineál Custaiméara Samplaí de na Riachtanais agus na 
hIonchais de réir Chineál Custaiméara

Daoine Aonaracha agus grúpaí Nuair atáthar ag cur laethanta saoire in 
áirithe, beidh grúpa cairde ag iarraidh go 
dtabharfar seomraí dóibh atá in aice lena 
chéile. Beidh seomra singil de dhíth ar 
dhuine aonair atá ag dul ar saoire leis féin.

Aoisghrúpaí éagsúla Bíonn tionscnóirí turas amhail TUI ag 
cur turas ar fáil do na haíonna ar saoire 
phacáiste. Beidh orthu réimse imeachtaí 
a chuimsiú ann a bheadh fóirsteanach 
d’aoisghrúpaí éagsúla. B’fhéidir go mbeadh 
custaiméirí óga ag iarraidh gníomhaíocht 
a dhéanamh a bheadh bunaithe ar 
eachtraíocht ach b’fhéidir gurbh fhearr le 
custaiméirí níos sine cuairt a thabhairt ar 
an ní is díol spéise áitiúil do chuairteoirí.

Cultúir éagsúla Ní mó d’óstáin cultúir éagsúla a chur san 
áireamh nuair atáthar ag cruthú biachlár. 
Mar shampla níl bricfeasta traidisiúnta na 
hÉireann fóirsteanach do Mhoslamaigh.

Daoine gan Bhéarla Caithfidh nithe is díol spéise do chuairteoirí 
soláthar a chur ar fáil do chuairteoirí gan 
Bhéarla. Is féidir leo sin a dhéanamh trí 
threoraí itheangacha nó trí theicneolaíocht 
a úsáid.
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Daoine le riachtanais ar leith, mar 
shampla daoine a bhfuil lagamhairc nó 
lagéisteachta acu, úsáideoirí cathaoir 
rothaí nó teaghlaigh a bhfuil páistí óga nó 
babaithe acu.

Lagamhairc – biachláir le cló mór curtha ar 
fáil. 
Lagéisteachta – córas éisteahta ar lúb le 
húsáid ag daoine a bhfuil áis éisteachta 
acu.
Úsáideoirí cathaoir rothaí – rampaí agus 
ardaitheoirí go mbeadh rochtain acu ar 
gach áit.
Teaghlaigh a bhfuil páistí óga nó 
babaithe acu – áiseanna gléasta páiste, 
ardchathaoireacha.
Cuireann a lán bialann pinn luaidhe daite 
agus pictiúir ar fáil do pháistí óga.

Scileanna agus Cáilíochtaí i Seirbhís do Chustaiméirí
Tá seirbhís do chustaiméirí chomh tábhachtach sin gur maíodh go bhfuil gach gnó 
ag brath go huile is go hiomlán ar chaighdeán a chúraim do chustaiméirí. Mar sin de, 
cuirfidh eagraíochtaí oiliúint i seirbhís do chustaiméirí ar fáil le tacaíocht agus sásamh 
custaiméara a mhéadú taobh istigh den eagraíocht. Maíonn eagraíochtaí a chuireann 
oiliúint i seirbhís do chustaiméirí ar fáil, maíonn siad dá mbeadh clár oiliúna den scoth 
acu go dtiocfadh le ‘heagraíochtaí foireann tacaíochta den chéad scoth a thógáil.” Is é an 
t-eolas ar an dóigh le seirbhís custaiméara as cuimse a sholáthar ar an rud is tábhachtaí 
maidir le gnó a mhéadú agus a chothabháil.

Tá roinnt eagraíochta oiliúna ann a bhfuil saineolas acu i gcúrsaí oiliúna seirbhíse 
chustaiméara a sholáthar. Tairgeann The Institute of Customer Service cúrsaí oiliúna 
éagsúla d’eagraíochtaí: is é an seoladh gréasáin atá acu:  
https://www.instituteofcustomerservice.com/qualifications-training.

Is eagraíocht eile People 1st a chuireann oilíuint i seirbhís custaiméara ar fáil do 
thionscail fhóillíochta, taistil agus turasóireachta; is é an seoladh gréasáin atá 
acu: http://www.people1st.co.uk/our-products/training-programmes/customer-
service/?gclid=EAIaIQobChMIjYb3n_XC4QIVCbTtCh3OLgzKEAAYBCAAEgKyZvD_BwE.

Cuidíonn People 1st le gnólachtaí feabhas custaiméara a bhaint amach trí hoiliúnt foirne 
ar ardchaighdeán a chur ar fáil a fhorbraíonn mar a thugann siad orthu ‘foireann atá 
tógtha leis an chustaiméir’. Maíonn People 1st go mbíonn sé ar chumas ag eagraíochtaí 
fóillíochta, taistil agus turasóireachta:

•  ioncam a mhéadú trí ghnó athuaire agus meánchaiteachas an chustaiméara a mhéadú;

•  cumarsáid idir foireann agus custaiméirí a fheabhsú;

•  barr feabhais a sholáthar maidir le gearán a láimhseáil;

•  spreagadh foirne a mhéadú agus iad a choinneáil; agus

•  a mbranda agus a gclú a chosaint.

https://www.instituteofcustomerservice.com/qualifications-training
http://www.people1st.co.uk/our-products/training-programmes/customer-service/?gclid=EAIaIQobChMIjYb3n_XC4QIVCbTtCh3OLgzKEAAYBCAAEgKyZvD_BwE
http://www.people1st.co.uk/our-products/training-programmes/customer-service/?gclid=EAIaIQobChMIjYb3n_XC4QIVCbTtCh3OLgzKEAAYBCAAEgKyZvD_BwE
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Tairgeann People 1st oiliúint i seirbhís chustaiméirí ar a dtugtar WorldHost. Tá seacht 
gclár in WorldHost ar a gcuirtear síos orthu mar ‘nua-aimseartha, idirghníomhach agus 
bríomhar’. Tá na cláir dírithe ar chuidiú le daoine na bunphrionsabail atá taobh thiar de 
sheirbhís iontach chustaiméara a fhoghlaim.

Tábla 2: Oiliúint WorldHost i Seirbhís do Chustaiméirí

Prionsabail 
WorldHost i Seirbhís 
do Chustaiméirí

Faigheann rannpháirtithe ar an chlár seo na scileanna agus an 
t-eolas atá riachtanach le seirbhís do chustaiméirí den chéad scoth 
a chur ar fáil.

Seirbhís WorldHost 
Trasna Cultúr

Tá an clár seo dírithe ar eolas faoi chultúir eile a mhéadú agus 
scileanna praiticiúla a thabhairt do rannpháirtithe ar an dóigh le 
cumarsáid a dhéanamh go héifeachtach le cuairteoirí ó thar lear.

Réitigh WorldHost 
do Bhainistíocht 
Túslíne – Miondíol

Tá an clár seo dírithe ar bhainisteoirí túslíne agus ceannairí agus 
díríonn sé ar na scileanna le foireann sheirbhís chustaiméara a 
thógáil agus í a fhorbairt ina foireann ardfheidhmíochta.

Prionsabail 
Mhaoirseachta 
WorldHost i seirbhís 
do chustaiméirí

An aidhm atá leis an chlár seo na scileanna atá riachtanach le 
fíor-chultúr de sheirbhís chustaiméara a thógáil – ó bhun go barr 
na heagraíochta a thabhairt do bainisteoirí agus maoirseoirí.

WorldHost 
Custaiméirí faoi 
Mhíchumas

An aidhm atá leis an chlár seo an t-eolas a thabhairt do 
rannpháirtithe ar an dóigh le freastal ar riachtanais chustaiméirí 
faoi mhíchumas go tuisceanach agus go héifeachtach agus muinín 
a spreagadh iontu.

WorldHost 
Díolacháin atá 
Tiomanta ag 
Seirbhís

An aidhm atá leis an chlár seo na rannpháirtithe a thiontú 
ina ndaoine profisiúnta díolacháin éifeachtacha ní amháin go 
n-éistíonn siad le riachtanais a gcustaiméirí ach go mbaineann 
siad gach tairbhe astu.

Ceardlann 
Ambasadóra de 
chuid WorldHost

Tugann an cheardlann seo na scileanna do rannpháirtithe fearadh 
na fáilte a chur roimh dhaoine agus tá sí dírithe go sonrach ar an 
ról atá acu mar ambasadóir dá gceantar áitiúil.

Saincheisteanna Pearsanta
Maíonn eolaithe ag Ollscoil Ghlaschú go ndéanann daoine breithiúnas ar iontaofacht 
duine taobh istigh de 500 milleasoicind i ndiaidh a ghlór a chluinstin.

Tá sé léirithe ag síceolaithe ó Ollscoil Ghlaschú agus Princeton sna SA araon gur leor aon 
‘heileo’ le ligean d’fhormhór na ndaoine cinneadh a dhéanamh ar chineál pearsantachta. 
Lena chois sin, tugann muid na breithiúnais seo gan an duine a bhfuil muid ag caint leis a 
fheiceáil. Tugann sé seo le fios go gcaithfidh foireann atá ag cur seirbhís do chustaiméirí 
ar fáil a chinntiú go mbíonn a gcur i láthair foirfe i gcónaí. Ba chóir éidí a bheith glan 
agus iarnáilte le go mbeidh cuma shlachtmhar orthu go ginearálta. Ba chóir gruaig a 
bheith glan agus ceangailte siar. Níor chóir polladh ná tatú ar bith a bheith le feiceáil. 
Ba chóir earraí sláinteachas pearsanta amhail cumhrán láidir a sheachaint. Cuireann na 
saincheisteanna pearsanta seo uilig leis an eispéireas iomlán do chustaiméirí. Coinnigh 
cuimhne gurb í an fhoireann ‘aghaidh’ na heagraíochta.
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Is gné thábhachtach de sheirbhís do chustaiméirí é Cur i Láthair Pearsanta mar léiríonn 
sé an dóigh a mothaíonn an fhoireann fúthu féin, faoina n-eagraíocht agus faoina 
ngairmiúlacht. Is tionscal ‘dírithe ar dhaoine’ é an tionscal fóillíochta, taistil agus 
turasóireachta. Caithfidh fostaithe a bheith ar an eolas go rachaidh a gcur i láthair 
pearsanta i bhfeidhm ar an tuairim atá ag an chustaiméar ar leibhéal na seirbhíse atá sé 
ag fáil. Déanfaidh custaiméirí breith ar an fhoireann agus an eagraíocht lena n-oibríonn 
siad dá réir seo a leanas:

•  Éide foirne – na héadaí a chaitheann siad: an bhfuil siad néata, glan, iarnáilte?

•  Cuma phearsanta – ingne glana, seodra discréideach, tatúnna, polladh feiceálach, 
gruaig néata, smideadh nádúrtha.

 

Fíor 6: Banúinéir shiopa caife ina seasamh ar chúl an chuntair

•  Comharthaíocht Choirp – an dóigh a gcuireann an fhoireann iad féin in iúl.

•  Ag bualadh le custaiméirí agus ag cur fáilte rompu – an bhfuil an fhoireann 
díograiseach, dílis, cairdiúil, gealgháireach?

•  Eagrúchán – an bhfuil an t-ionad oibre, an fáiltiú mar shampla, néata slachtmhar, an 
féidir leis an fhoireann faisnéis a aimsiú go gasta? Tabharfaidh seo léiriú ar a gcuid 
gairmiúlachta.

Cuireann cuid mhór eagraíochtaí fóillíochta, taistil agus turasóireachta éide ar fáil don 
fhoireann. Tá cuid mhór buntáistí ag baint le foireann a bheith ag caitheamh éide lena 
n-áirítear:

•  beidh custaiméirí in ann an fhoireann a aithint láithreach;

•  is deis mhaith é íomhá chorparáideach a fhorbairt; agus

•  cuidíonn sé maidir le foireann a dhaingniú agus an mothú de bheith ag obair mar 
fhoireann a fhorbairt.
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Fíor 7: Bíonn éide ar leith ag dul le róil éagsúla go minic

Cás-Staidéar
Ag Thomas Cook, tá thart faoi 20 feidhm poist ar leith ann agus fostaithe ag obair i láthair 
miondíola, ar aerárthaí agus in óstáin, aerfoirt, oifigí agus clubanna páistí. Cé nach bhfuil 
éide iomlán difriúil de dhíth orthu, tá éagsúlachtaí éigin de dhíth leis na feidhmeanna a 
bhaineann leis na róil agus leis an timpeallacht ina n-oibríonn foirne éagsúla a chur san 
áireamh. Is é atá i gceist leis an chuma fhoirmeálta chomhroinnte le haghaidh foirne ban 
miondíola, foireann chábháin agus foireann ‘fháiltiú agus beannú’ thar lear, ná rogha idir 
gúna sifte dúghorm atá sofaisticiúil táilliúrtha snasta nó barr priontáilte (guingeám buí 
agus gorm le haghaidh miondíola) le rogha as sciorta/bríste táilliúrtha agus scaif ar a 
bhfuil dathanna an bhranda, agus bríste táilliúrtha gorm, léine ghorm, carbhat buí agus 
bástchóta do na fir. Tá cóta dúghorm deartha chomh maith do fhoireann chábhán na 
haerlíne agus iad ag taisteal idir eitiltí.

Bíonn barréidí lomra, bríste gearr agus bróga spóirt le léinte seic do na fir agus blús 
éadrom scaoilte ar dhath na gréine le sciorta glúine do na mná le haigeantacht na saoire a 
léiriú agus le cuma níos réchúisí agus níos neamhfhoirmeálta a chur ar na foirne thar lear.

Scileanna Láimhseála Custaiméirí
Beidh eolas agat ar d’eagraíocht agus ar an dóigh a n-oibríonn sí agus ar na próisis agus 
na gnáthaimh a úsáidtear agus beidh eolas an bhealaigh agat thart ar an tsuíomh mar 
fhostaí in eagraíocht fóillíochta, taistil agus turasóireachta. Ach, b’fhéidir nach mbeidh 
eolas ag custaiméir ar an eagraíocht agus d’fhéadfaí go mbeadh sé trína chéile agus nach 
mbeadh a fhios aige cad é atá le déanamh aige nó cá háit ar cheart dul.
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Tá sé de dhualgas ort mar bhall foirne cuidiú a thabhairt dó. Tá foighne tábhactach nuair 
atáthar ag laimhseáil custaiméirí. Is féidir go bhfuil ceisteanna a gcuireann siad agus na 
rudaí a ndéanann siad amaideach, dar leat, ach tá siad tábhachtach don chustaiméir. Is 
féidir gur cuireadh na ceisteanna céanna ort go mion minic ach is é seo an chéad uair don 
chustaiméir. Caithfidh meas a thabhairt ar gach custaiméir.

Tá sé tábhachtach go mbíonn comhbhá á forbairt ag foireann atá ag déileáil le custaiméirí. 
Cuirtear síos ar chomhbhá in amanna mar áit an chustaiméara a ghlacadh nó ag amharc 
ar an chás ó thaobh an chustaiméara. Beidh tú níos tuisceanaí ar mhothucháin agus ar 
chás an chustaiméara má tá comhbhá agat leis. Ciallaíonn sin go mbeidh tú in ann cuidiú 
níos fearr a thabhairt dó.

De ghnáth ní bhíonn an mhórchuid againn maith ag éisteacht le daoine eile. Tá sé 
tábhachtach, i ról sheirbhís custaiméara, go n-éisteann tú leis an méid atá le rá ag an 
chustaméir ionas go dtuigfidh tú an teachtaireacht go beacht agus freagairt air go 
cuí. Caithfidh tú cur in iúl don chustaiméir go bhfuil tú ag éisteacht leis, is féidir sin a 
dhéanamh trí scileanna neamhbhriathartha agus cainte; mar shampla d’fhéadfá:

•  do cheann a chlaondadh lena thaispeáint go bhfuil tú ag éisteacht leis;

•  do cheann a chlaonadh agus tráchtanna gairide amhail ‘feicim’ a dhéanamh;

•  focail nó frásaí an-tábhachtacha a athrá amhail ‘rinne tú áirithint ar ár suíomh 
gréasáin’; agus/nó

•  iarr ar bhaill aonaracha an ghrúpa labhairt ar a seal ionas go mbeidh tú in ann díriú ar 
an méid atá le rá ag gach duine.

Tá sé tábhachtach go n-athraíonn tú an méid atá le rá agat agus an dóigh a ndeireann 
tú é ag brath ar chásanna éagsúla agus ar na custaiméirí éagsúla a bhfuil tú ag plé leo. 
Ní ionann teanga agus na focail amháin a úsáideann muid. Baineann sé leis an dóigh 
a ndeireann muid na focail agus leis an dóigh a n-úsáideann muid ár gcorp. Maíonn 
saineolaithe nach bhfuil ach 10% dár gcumarsáid bunaithe ar na focail a úsáideann muid. 
Maíonn siad go mbíonn 30% eile ag teacht ón tuin, airde agus fuaim an ghutha agus 
cé go bhfuil sé beagnach dochreidte, go mbíonn 60% ag teacht ón méid atá ár gcorp ag 
déanamh – comharthaíocht choirp.

Nuair atá tú ag cinneadh ar an rud a déarfaidh tú, ba chóir duit:

•  focail nó frásaí fada, casta, ar mhaithe le críochnúlacht a sheachaint, is fearr  
gnáth-Bhéarla a úsáid;

•  ná bain úsáid as béarlagair mar is féidir nach dtuigfeadh an custaiméir é;

•  ná bain úsáid as caint na sráíde; agus

•  bí eolach ar do chuid gothaíochta agus ná bain úsáid astu; mar shampla is iomaí duine 
a deir ‘uh’, ‘um’ nó ‘er’ nuair atá siad ag caint.
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Tugtar ‘ceol do ghutha’ in amanna ar fhuaim, tuin agus airde do ghutha. Is féidir le 
tionchar mór a bheith ar éifeachtúlacht do chumarsáide ag brath ar an dóigh a mbaineann 
tú úsáid as do ghuth. Má bhaineann tú úsáid as éagsúlacht d’airde agus de thuin nuair atá 
tú ag caint le custaiméir, cuirfidh sé in iúl dó go bhfuil suim agat ann. Tugann tuin leamh 
le fios go bhfuil tú dubh dóite. Is féidir go mbeadh ort labhairt go hard i gcás callánach nó 
i gcás éigeandála. Mar mhalairt air sin, is féidir le guth séimh atmaisféar ciúin a chothú 
rud atá thar a bheith úsáideach nuair atáthar ag plé le custaiméir feargach.

Fíor 8: Custaiméir feargach ag deasc cláraithe aerlíne

Is féidir le comharthaíocht choirp teacht salach ar fad ar an rud atá tú ag rá. Tugann 
comharthaíocht choirp druidte amhail dhá lámh trasna ar a chéile le fios go bhfuil bac idir 
tú féin agus an custaiméir. Cuireann aoibh ghnaíúil agus amharc sa tsúil, cairdiúlacht, 
spéis agus muinín in iúl.

Ní bheidh tú i gcónaí ag plé aghaidh ar aghaidh le custaiméara. Is fiú cuimhniú go bhfuil 
tábhacht ar leith leis na focail agus le ‘ceol’ do ghutha agus tú ag úsáid an ghutháin. 

Tá eagraíochtaí fóillíochta, taistil agus turasóireachta ag baint úsáid as teicneolaíocht níos 
mó agus níos mó mar chuid den tseirbhís custaiméara acu. Baineann eagraíochtaí úsáid 
as ríomhphoist níos mó agus níos mó le cumarsáid a dhéanamh le custaiméirí.

Arís sa chás seo, bíonn na focail a úsáidtear chomh tábhachtach céanna leis an chló 
a úsáidtear agus úsáid na gceannlitreacha. Ba chóir go mbeadh an cló agus méid an 
chló soiléir agus furasta le léamh. Ba chóir ceannlitireacha a úsáid mar is ceart i gcónaí, 
mar shampla ag tús abairtí. Má bhaintear úsáid as ceannlitreacha síos tríd ríomhphost, 
meastar go bhfuiltear ag scairt leis an chustaiméir.

Seirbhís do Chustaiméirí a Sholáthar: cásanna
Is gnách le heagraíochtaí fóillíochta, taistil agus turasóireachta seirbhís do chustaiméirí 
a chur ar fáil i roinnt cásanna. Is féidir go mbeidh cáipéisí bainteacha agus/nó nósanna 
imeachta ar leith le leanúint i gceist leis seo.
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Comhairle, faisnéis agus/nó cuidiú a chur ar fáil
Is dócha gurb é seo an cás is coitianta i seirbhís do chustaiméirí a tharlaíonn in 
eagraíochtaí fóillíochta, taistil agus turasóireachta. Is gnách go mbíonn faisnéis de dhíth 
ar thurasóirí faoi rudaí atá le feiceáil agus atá le déanamh sa cheantar. D’fhéadfaí go 
mbeadh cuidiú de dhíth ar aíonna óstáin amhail tacsaí a chur in áirithe. D’fhéadfadh 
úsáideoirí ionad fóillíochta faisnéis a iarraidh maidir le gníomhaíochtaí, uaireanta oscailte 
nó soláthar do pháistí nó daoine fásta faoi mhíchumas. Ba chóir go mbeadh an fhaisnéis 
seo ar eolas ag foireann fáilteachais amhail fáilteoirí nó go mbeadh sé furasta teacht 
uirthi.

Tá trí phríomhfhoinse faisnéise a d’fhéadfaí úsáid a bhaint astu:

•  faisnéis chlóite lena n-áirítear bileoga agus fógráin;

•  foinsí bunaithe ar ríomhaire lena n-áirítear an t-idirlíon; agus

•  comhghleacaithe.

Tá sé tábhachtach go dtugtar faisnéis chruinn. Bíonn sé i gcónaí níos fearr ceist a chur ar 
chomhghleacaí nó ar mhaoirseoir má tá amhras ort in áit faisnéis nó comhairle mhícheart 
a thabhairt.

Cuireann óstáin eolaire ar fáil i seomraí cuairteoirí de ghnáth. Chuirfeadh an cháipéis seo 
réimse leathan faisnéise ar fáil maidir le háiseanna óstáin agus na rudaí atá le feiceáil 
agus le déanamh sa cheantar máguaird. Tá an fhaisnéis seo curtha ar fáil go digiteach de 
réir a chéile ag úsáid táibléad.

Cuireann Secrets St James Montego Bay táibléid ar fáil i ngach ceann dá sheomraí 
cuairteora. Cuireann na táibléid eolas ginearálta ar fáil mar an t-am, aimsir; faisnéis faoin 
óstán, mar shampla roghanna bia agus siamsaíocht chomh maith le seirbhísí amhail 
glaoanna aláraim, seirbhís seomra agus seiceáil amach mall. Is féidir le duine ar bith 
nach bhfuil eolach ar tháibléad a úsáid teagmháil a dhéanamh leis an fháiltiú le cuidiú a 
iarraidh.

Fíor 9: Faisnéis agus seirbhísí aíonna trí tháibléad
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Teachtaireachtaí a ghlacadh agus a chur ar aghaidh

Is féidir le heagraíocht fóillíochta, taistil 
agus turasóireachta teachtaireachtaí a fháil 
do bhall foirne agus/nó custaiméirí. Tá sé 
tábhachtach go nglacfar an teachtaireacht go 
beacht agus go gcuirfear an teachtaireacht 
ar aghaidh go gasta. Is dócha go bhfaighfidh 
ball foirne teachtaireachtaí ar an ghuthán 
mar sin de caithfidh sé éisteacht go cúramach 
leis an teachtaireacht ina hiomláine. De 
ghnáth is cóir an teachtaireacht a léamh ar 
ais don ghlaoiteoir le cinnte a dhéanamh 
de go bhfuil sí cruinn. Baineann cuid mhór 
eagraíochtaí úsáid as leabhar teachtaireachtaí 
réamhphriontáilte le cuidiú leis an fhoireann 
an fhaisnéis ábhartha uilig a thaifeadadh.

Fíor 10: Gnáth leabhar Teachtaireachtaí Gutháin

Custaiméir míshásta a láimhseáil
Tá nath cainte ann a deir ‘Is féidir cuid de na daoine a shásamh cuid den am ach ní féidir 
na daoine uilig a shásamh an t-am ar fad.’ Beidh ar gach duine ag obair i ról ag déileáil 
le custaiméir tabhairt faoi chustaiméir atá míshásta luath nó mall. Tagann gearáin ó 
chustaiméirí chun cinn de ghnáth mar:

•  bhí an tseirbhís go dona nó go fadálach;

•  ní raibh an táirge nó an tseirbhís ag teacht le hionchais an chustaiméara;

•  tá iompar custaiméirí eile ina ábhar anacra.

Beidh ar an bhall foirne gan an cás a dhéanamh níos measa. Ba chóir dó labhairt go séimh 
agus go soiléir leis an chás a réitigh. Tá sé rí-thábhachtach go bhfuil a fhios agat nuair is 
gá custaiméir a atreorú chuig ball foirne níos sinsearaí.

I ngach cás ba chóir don bhall foirne:

•  éisteacht go cúramach leis an chustaiméir ionas go bhfuil mionsonraí an chás go cruinn 
aige.

•  leithscéal a ghabháil i dtéarmaí ginearálta as cur isteach ar bith a bhí ann.

•  gealltanas a thabhairt don chustaiméir go ndéanfar an cheist a fhiosrú ina hiomlán 
agus go gcuirfear ina ceart í (más féidir).

•  iarracht a dhéanamh leis an chás a fhéiceáil ó thaobh an chustaiméara.

•  socrú síos agus gan argóint a dhéanamh leis an chustaiméir.
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•  teacht ar réiteach ar an chás agus déan sin a aontú leis an chustaiméir.

•  cinntigh go gcomhlánófar aon ghealltanas a tugadh.

Féach ar an roinn Gearán a Láimhseáil le tuilleadh eolais a fháil.

Éigeandáil a láimhseáil, mar shampla tinneas
Tiocfaidh cásanna éigeandála chun cinn ar ndóigh. Caithfidh tabhairt faoi gach cás 
éigeandála go gasta agus go héifeachtach, beag beann ar an chás féin. B’fhéidir nach 
bhfuil de dhíth ar chustaiméir atá tinn ach amháin tabhairt air suí síos agus deoch 
uisce a thabhairt dó. Sin ráite, ach má tá riocht míochaine níos tromchúisí i gceist tá sé 
tábhchtach go rachfar i dteagmháil láithreach le garchabhróir aitheanta agus go nglaofar 
ar otharcharr. Is féidir go gcaithfear scairt a chur ar mhaoirseoir.

Seirbhísí breise a thairiscint
Ba chóir duit seirbhísí breise a thairiscint gach uair a bhíonn tú ag deileáil le custaiméir 
chan amháin go bhfuil tú ag soláthar seirbhís maith custaiméara ach tá tú ag soláthar 
seirbhísí custaiméara den chéad scoth. Mar shampla, tá aoi i d’óstán ag an fháiltiú ag 
fiafraí faoi na huaireanta oscailte atá ag ní is díol spéise aítiúil. Chan amháin gur chóir 
duit an t-eolas cuí a chur ar fáil, ba chóir duit seirbhísí breise a thairiscint – ar mhaith 
leis tú áirithint a dhéanamh ar a shon? An bhfuil mionsonraí iompar poiblí de dhíth air? 
Ar mhaith leis go gcuirfeá tacsaí in áirithe lena thabhairt go dtí an ní is díol spéise? Ar 
mhaith leis go n-eagrófá lón pacáilte a chur ar fáil dá mbeadh sé le bheith amuigh an lá ar 
fad?

Is sampla iontach iad aerlínte d’eagraíochtaí a thairgeann seirbhísí breise go rialta; 
seiceáil an suíomh gréasáin atá ag aerlíne mhór amhail:
•  www.ba.com

•  www.easyjet.com

Tairgtear seirbhísí breise i ngach cás lena n-áirítear páirceáil ag an aerfort, airithintí óstán 
agus carranna ar cíos.

Aischothú ó chustaiméirí a láimhseáil go héifeachtach
Bhíodh cartaí aiseolais a chur ar fáil ag eagraíochtaí fóillíochta, taistil agus turasóireachta 
amhail óstáin. 

Fíor 11: Tá sé tábhachtach aiseolas a fháil ó 
chustaiméirí

http://www.ba.com
http://www.easyjet.com


FACTFILE:  GCE HISTORY OF ART / ARCHITECTURECOMHAD FÍRICÍ: FÓILLÍOCHT, TAISTEAL AGUS TURASÓIREACHT GCSE / AONAD 3

17

Anois baintear úsáid níos mó agus níos mó as teicneolaíocht le haiseolas a bhailiú. Mar 
shampla nuair atá custaiméir ag seiceáil amach, is féidir go n-iarrfar air ceistneoir gairid 
aiseolais a chomhlánú ar tháibléad. Thug an tIdirlíon deiseanna do chustaiméirí aiseolas a 
fhágáil ar tháirgí agus seirbhísí a bhaineann leis an fhóillíocht, taisteal agus turasóireacht 
ar shuíomhanna gréasáin amhail TripAdvisor. Tá an t-aiseolas seo go fóill ar an tsuíomh 
agus is féidir le duine ar bith seo a fheiceáil ag úsáid TripAdvisor. Sin an fáth a mbíonn 
eagraíochtaí fóillíochta, taistil agus turasóireachta ag freagairt níos mó agus níos mó ar 
aiseolas ar TripAdvisor. Le teacht ar shamplaí gabh chuig //www.tripadvisor.co.uk. 

Seirbhís do Chustaiméirí a Sholáthar
Is bua í an chumarsáid eolas idéanna agus dearcthaí a aistriú ó dhuine go duine. Bíonn 
a lán scileanna de dhíth air amhail éisteacht, comharthaíocht choirp a léamh mar is 
ceart agus breathnóireacht. Chomh maith leis sin bíonn ar an fhoireann an ‘bealach’ is 
fóirsteanaí a roghnú leis an teachtaireacht sin a chur in iúl mar is ceart, mar shampla: 
guthán, ríomhphost nó litir.

Tá ceithre phríomhdhóigh ann ar féidir seirbhís do chustaiméirí a chur ar fáil:

•  Aghaidh ar aghaidh.

•  Ar ghuthán.

•  Cumarsáid scríofa agus leictreonach.

•  Na meáin shóisialta.

Cumarsáid Aghaidh ar Aghaidh
Is minic a bhíonn foireann ag obair sa tionscal fóillíochta, taistil agus turasóireachta 
ag deileáil go díreach le custaiméirí aghaidh ar aghaidh idir ar bhonn aonair agus mar 
ghrúpa; i measc na samplaí tipiciúla tá:

•  Fáilteoir óstáin ag cur fáilte roimh aoi.

•  Foireann in oifig thurasóireachta ag tabhairt eolais do chuairteoirí faoi na nithe is díol 
spéise do chuairteoirí sa cheantar.

•  Gníomhaire taistil ag plé roghanna saoire le custaiméir.

 

Fíor 12: Cás Tipiciúil Seirbhís do Chustaiméirí: Fáiltiú Óstáin
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Is é cumarsáid aghaidh ar aghaidh ar an dóigh is fearr le hidirghníomhú le custaiméirí. Is 
próiseas dhá bhealach é a ligeann don eagraíocht an chéad imprisean rí-thábhachtach sin 
a chruthú – an aoibh chairdiúil, chroíúil, meon proifisiúnta agus cuma shlachtmhar. Thig 
leis an bhall foirne freagairt an chustaiméara a fheiceáil ag an am chéanna, mar shampla 
gothaí gnúise agus comharthaíocht choirp.

Tá na treoracha seo a leanas rí-thábhachtach maidir le lántairbhe a bhaint as cumarsáid 
aghaidh ar aghaidh:

•  Bíodh aoibh an gháire ort nuair atá tú ag cur fáilte roimh an chustaiméir.

•  Éist go cúramach leis an méid atá ag custaiméir ag rá.

•  Amharc sa tsúil gan a bheith ag stánadh.

•  Cuir an chuma ort go bhfuil suim agat ann (fiú nuair nach bhfuil).

•  Labhair leis an chustaiméir ag tabhairt a ainm féin air.

•  Ná bí ag briseadh isteach ar an chustaiméir.

•  Tabhair aitheantas do spás pearsanta an chustaiméara – ba chóir duit seasamh nó suí 
gar don chustaiméir – ach chan róchóngarach agus gan a bheith rófhada ar shiúl uaidh 
ach an oiread.

•  Cuimhnigh ar bhuíochas a ghabháil leis an chustaiméir nuair is cuí.

•  Déan iarracht deireadh a chur leis an chomhrá le trácht dearfach amhail ‘go mbaine 
tú sult as do thréimhse chónaithe’ nó ‘tá súil agam go bhfeicfidh mé arís thú roimh i 
bhfad’.

Cumarsáid Teileafóin
Is cuid bhunriachtanach de gach eagraíocht fóillíochta, taistil agus turasóireachta é an 
teileafón. Is féidir le baill foirne teagmháil a dhéanamh le chéile go gasta agus go furasta 
dá bharr. Cuireann teileafóin 
ar chumas custaiméirí eolas 
agus comhairle a iarraidh nó 
áirithint a dhéanamh go gasta, 
go furasta ar bheagán costais. 
Sin ráite áfach, ní féidir le daoine 
atá ar an ghuthán amharc ar a 
chéile mar sin de, cailltear an 
chumarsáid neamhbhriathartha. 
Ní bhíonn taifead scríofa den 
chomhrá cé go mbíonn cuid 
mhór eagraíochtaí anois ag 
déanamh taifead de scairteacha 
teileafóin ar mhaithe le 
caighdeán agus oiliúint foirne.

Fíor 13: Baintear úsáid as teileafóin go forleathan 
sa tionscal fóillíochta, taistil agus turasóireachta
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Nuair atáthar ag freagairt ar scairt teileafóin ó chustaiméir bíonn sé tábhachtach go 
ndéantar na rudaí seo a leanas:

•  tabhair freagra ar an ghlao go gasta, ag cloí le polasaithe teileafón na heagraíochta 
más chuí; éilíonn roinnt eagraíochtaí go bhfreagraítear scairteacha taobh istigh de líon 
áirithe clingeacha;

•  tabhair d’ainm, ainm na heagraíochta agus ainm na roinne más chuí;

•  bíodh aoibh ort! Deir saineolaithe gur chóir go mbeadh aoibh ort nuair atáthar ag caint 
le custaiméir ar an teileafón! Is é an smaoineamh taobh thiar de nuair atá aoibh ort 
agus tú ag caint leis an chustaiméir ar an teileafón bíonn tuin fháilteach i do ghuth;

•  éist go cúramach leis an méid atá an custaiméir ag rá;

•  labhairt go soiléir ag seachaint béarlagair;

•  breac nótaí má tú ag glacadh teachtaireacht do bhall eile foirne nó do chustaiméir;

•  aistrigh an scairt go gasta mura bhfuil tú féin in ann an cheist a láimhseáil; agus

•  cinntigh go gcuirfear gealltanas ar bith a tugadh maidir le glao fillte nó cor poist i 
bhfeidhm é.

Cumarsáid Scríofa agus Leictreonach
Tá sé furasta glacadh leis go bhfuil fíorbheagán cumarsáide i bhfoirm scríofa anois sa 
tionscal fóillíochta, taistil agus turasóireachta. Mar sin féin, is iomaí foirm de chumarsáid 
scríofa atá ann ar a n-áirítear litreacha, meamraim, bileoigíní agus bróisiúir, postaeir agus 
fógraí. Bíonn freagra i scríbhinn de dhíth i gcásanna áirithe, mar shampla scríobhfadh 
bainisteoir litir fhoirmeálta mar fhreagairt ar litir ghearáin ó chustaiméir. Bainfidh an 
chuid is mó d’eagraíochtaí fóillíochta, taistil agus turasóireachta úsáid as foirm éigin 
de chumarsáid scríofa le custaiméirí seachtracha (e.g. litreacha agus bileoigíní) agus 
custaiméirí inmheánacha (e.g. fógraí agus nuachtlitreacha foirne) araon. Ba chóir go 
mbeadh cumarsáid scríofa inléite agus go ndéanfaí seiceáil air lena chinntiú nach bhfuil 
earráidí litrithe, poncaíochta agus gramadaí ann. Ba chóir go gcuirfí an teachtaireacht a 
bhí beartaithe in iúl go beacht agus go héifeachtach le teanga chuí don lucht éisteachta a 
bheith beartaithe.

Ba chóir go dtaispeánfadh teachtaireachtaí an duine a bhí ceaptha é a fháil, cé a chuir, cá 
huair a fuarthas é agus dá mbeadh gníomh ar bith de dhíth air. 

Baintear úsáid anois as cumarsáid leictreonach (ríomhphost) go forleathan trasna 
gach eagraíocht fóillíochta, taistil agus turasóireachta. Baintear úsáid as cumarsáid 
ríomhphoist go hinmheánach idir baill foirne agus le custaiméirí seachtracha araon. Is 
modh cumarsáide é atá gasta agus furasta agus cuireann sé taifead ar fáil ar an teaghmáil 
idir an custaiméir agus an eagraíocht.
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Fíor 14: Is Modh Cumarsáide é Ríomhphost atá ag Éirí Níos Coitianta

Mhéadaigh ríomh-mhargaíochta go gasta sa tionscal fóillíochta, taistil agus 
turasóireachta. Seolann móreagraíochtaí amhail Kuoni agus TUI ríomhphoist go rialta 
chuig gach duine liostaithe ar a mbunchar sonraí le tairiscintí speisialta, táirgí nó seirbhísí 
úra agus margaí ar an nóiméad dheireanach a chur in iúl dóibh.

Na Meáin Shóisialta
I measc na n-athruithe is mó sa Tionscal Fóillíochta, Taistil agus Turasóireachta, tá an fás 
agus an fhorbairt ghasta i gcumarsáid idir gnólachtaí agus a gcustaiméirí trí na meáin 
shóisialta amhail Twitter, Facebook agus Instagram.

Téann cumhacht na meán sóisialta i bhfeidhm go díreach, de réir Forbes ‘chomh luath 
agus a dhéanann duine postáil ar do bhalla Facebook nó postáil a luann do bhranda, 
gheobhaidh d’oifig riaracháin fógra le gníomhú’. Tá laige bheag ann chomh maith-bíonn 
custaiméirí anois ag dréim le freagairtí láithreacha nuair a chuireann siad postálacha 
ar na meáin shóisialta, mar sin de, mura mbíonn foireann fhreagartha ag an eagraíocht 
ullmhaithe dó, b’fhéidir go ndíolfaidh an eagraíocht go daor as. Ach más féidir leis 
an eagraíocht freagairt taobh istigh de bhomaití ón chéad phostáil, d’fhéadfadh an 
custaiméir a bheith an-sásta dá bharr. Le haghaidh tuilleadh eolais logáil isteach ar an 
tsuíomh gréasáin seo:
https://www.forbes.com/sites/jaysondemers/2014/08/12/7-reasons-you-need-to-be-using-
social-media-as-your-customer-service-portal/#10729f8f291c

Baineann daoine aonair úsáid as na na meáin shóisialta le scéal a scaipeadh faoin táithí 
a bhí acu bíodh sé saoire phacáiste nó beile i mbialann áitiúil i gceist. D’fhéadfadh an 
mionsonra bheith dearfach nó diúltach agus is féidir leis lucht éisteachta suntasach a 
bhaint amach díreach láithreach. 

https://www.forbes.com/sites/jaysondemers/2014/08/12/7-reasons-you-need-to-be-using-social-media-as-your-customer-service-portal/#10729f8f291c
https://www.forbes.com/sites/jaysondemers/2014/08/12/7-reasons-you-need-to-be-using-social-media-as-your-customer-service-portal/#10729f8f291c
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Gearán a láimhseáil
Tá an dóigh a láimhsítear gearán ar an rud is tábhachtaí ag eagraíocht ar bith. Cuireann 
eagraíochtaí áirithe fógra ar taispeáint a deir: ‘más rud é gur thaitin do chuairt leat – abair 
le do chairde, mura thaitin do chuairt leat – abair linn’.

Is féidir go mbeidh caillteanas gnó ann mar gheall ar an ghearán mura bhfaighfear 
seirbhís mhaith do chustaiméirí ar ais. Ní bhacann an chuid is mó de chustaiméirí 
míshásta gearán a dhéanamh, ní dhéanann faic siad ach a ngnó a dhéanamh le háit éigin 
eile. Ciallaíonn sé seo nach bhfuil a fhios ag an eagraíocht cad chuige ar imigh siad. Seo 
an fáth a mbíonn eagraíochtaí ag spreagadh custaiméirí insint dóibh nuair atá rud éigin 
cearr sa dóigh is go bhféadfaí rudaí a chur ina gceart don chustaiméir agus nach ndéanfaí 
amhlaidh do chustaiméirí eile. Má tá gearán déanta ag an chustaiméir faoi tháirge nó 
faoi sheirbhís agus bhí scoth oibre déanta ag an eagraíocht maidir leis an chás a réiteach, 
b’fhéidir go mbeadh méadú ar dhílseacht an chustaiméara sa todhchaí dá bharr. Sin 
an fáth a bhfuil an dóigh a ndéantar gearán a láimhseáil ríthábhachtach maidir leis an 
chustaiméir a fháil ar ais.

 
Fíor 15: Is iomaí cineál gearán ó chustaiméirí atá ann

Bíonn gearáin choitianta ó chustaiméara ann nuair:

•  atá fostaí dímhúinte leis an chustaiméir;

•  nach bhfuil a fhios ag an fhoireann cad é atá le déanamh acu;

•  atá an fostaí ar nós cuma liom;

•  nach bhfuair an custaiméir freagra ar a ghearán;

•  a tharla an fhadhb roimhe agus níl an chuma ar an scéal gur réitíodh í;

•  a bhíonn an custaiméir á aistriú ó dhuine go duine;

•  nach n-oibríonn an táirge mar is ceart;

•  nach bhfaigheann an custaiméir deimhniú na háirithinte.
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Fíor 16: Sampla de Ghnáthfhoirm Ghearáin Ghutháin

Tá léideanna ar an dóigh ar chóir gearáin a láimhseáil agus nuair ba chóir gearán a atreorú 
chuig ball foirne níos sinsearaí sa tsliocht seo a leanas. Ní bheidh foireann shóisearach 
freagrach ach amháin as cinntí áirithe a dhéanamh. Tá foireann shinsearach ann le déileáil 
le cásanna agus custaiméirí a d’fhéadfadh dul ó smacht, atá níos tromchúisí nó a bhfuil 
níos mó ama nó airde de dhíth orthu.

•  Má éiríonn custaiméir feargach nó tógtha caithfidh tú fanacht socair agus 
cuimhneamh nach leatsa go pearsanta a bhfuil siad feargach ach leis an chás. 
Má thosaíonn tú ag argóint leo agus ag éirí tógtha ní réiteoidh sé seo an cás, 
d’fhéadfadh sé an cás a dhéanamh níos measa. Is é atá le déanamh agat an cás a 
shuaimhniú agus an cás diúltach seo a athrú ina chás dearfach.

•  Éist go cúramach leis an méid atá le rá ag an chustaiméir. 
Tá sé tábhachtach go n-éisteann tú go cúramach agus go mbreathnaíonn tú ar 
chomharthaíocht choirp an chustaiméara. Cinntíonn sé seo go dtuigeann tú a ghearán 
go soiléir agus go mbeidh tú in ann freagairt air mar is ceart.
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•  Coinnigh taifid chuimsitheacha de gach gearán ó chustaiméirí, ón chéad fhadhb go 
dtí an réiteach deireanach. 
Cuireann seo ar chumas na heagraíochta na taifid seo a athbhreithniú, ná gearáin 
choitianta a shainaithint, agus bearta a chur i gcrích lena próisis agus nósanna 
imeachta a fheabhsú.

•  Comhbhá leis an chustaiméir a léiriú. 
Tá sé tábhachtach go gcothaíonn tú dáimh leis an chustaiméir agus go dtógfaidh tú 
ar an dáimh sin. Is féidir leat a fhadhbanna nó a mhíshonas a thuiscint má léiríonn tú 
dáimh leis. Ar an dóigh seo beidh a fhios ag an chustaiméir go dtuigfidh tú cad é atá 
i gceist aige. Bíonn sé thar a bheith furasta ligean don chustaiméir cur isteach ort nó 
míthapa a bhaint asat. Mar sin féin, ba chóir duit fanacht neodrach agus gan a bheith 
bainteach ó thaobh na mothúchán de.

•  Déan iarracht gearáin a réiteach chomh gasta agus is féidir. 
Taispeánfaidh sé seo don chustaiméir go bhfuil tú i ndáiríre faoina chás agus cuidiú 
leis a mhothú go réiteofar é. D’fhéadfadh sé go mbeadh ort teagmháil a dhéanamh leis 
an chustaiméir go rialta le hinse dó ar an dul chun cinn atá déanta ar a ghearán, go 
háirithe dá mbeadh moill ann, mar shampla, dá mbeadh príomhbhall den fhoireann ar 
saoire.

•  Má tá tú ar cheann de na chéad phointí teagmhála le custaiméir tá sé tábhachtach 
go bhfuil tú oilte mar is ceart agus go bhfuil tú muiníneach maidir leis an dóigh le 
gearáin éagsúla a láimhseáil. 
Cuirfidh oiliúint cumhacht do fhoireann agus tabharfaidh sí muinín dóibh le cúrsaí 
a réiteach go gasta agus go héifeachtach. Má fhagtar custaiméirí le fanacht ar 
bhainisteoirí gach gearán a láimhseáil, is féidir go rachaidh an cás ó smacht gan ghá 
agus is féidir go mbeidh níos mó poiblíocht dhiúltach ann don eagraíocht dá bharr.
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Gníomhaíochtaí Foghlama
•  Cad é a chiallaíonn an téarma seirbhís do chustaiméirí’?

•  Cuir síos ar shampla amháin nuair a fuair tú seirbhís mhaith mar chustaiméir.

•  Cuir síos ar shampla amháin nuair a fuair tú drochsheirbhís mar chustaiméir. Cad é mar 
is féidir an tseirbhís a fuair tú a thiontú ina seirbhís mhaith do chustaiméirí?

•  Cad é an rud é a thiontaíonn seirbhís mhaith do chustaiméirí ina seirbhís den scoth do 
chustaiméirí?

•  Cuireann duine den lucht gnó seomra in óstán in áirithe le freastal ar chruinniú an 
mhaidin dár gcionn. Tabhair achoimre ar na riachtanais ar leith a bheadh aige, dar leat.

•  Déan staidéar ar Fhíor 17. Tá gnáthchásanna de sheirbhís do chustaiméirí sa cholún ar 
thaobh na láimhe chlé. Gheobhaidh tú liosta de shamplaí sa cholún ar thaobh na láimhe 
deise. Meatseáil an cás leis an tsampla trí shaighead a chur isteach. Tá ceann amháin 
déanta duit.

Fíor 17: Cásanna Seirbhís do Chustaiméirí

Cásanna Seirbhís do Chustaiméirí Sampla

1
Cuidiú a thabhairt do 
chustaiméir

A
Uaireanta oscailte ag ní is díol 
spéise a insint do chustaiméir

2
Faisnéis a sholáthar

B
Tacsaí a ordú do chustaiméir a 
thairiscint

3

Treoir agus comhairle a 
thabhairt

C

Ag socrú go dtógfar 
mála taistil ag duine faoi 
mhíchumas suas chuig a 
sheomra

4
Fadhbanna a láimhseáil

D
Ag éisteacht le gearáin ó 
chustaiméir

5
Custaiméir míshásta a 
láimhseáil E

Cuidiú le haoi óstáin rochtain 
a fháil ar an idirlíon lena 
ríomhaire glúine

6

Seirbhísí breise a 
thairiscint

F

Ag insint do bhainisteoir na 
bialainne gur ghlaoigh buíon 
Smith le rá go mbeadh siad 
thart faoi 20 nóiméad mall 
mar gheall ar an trácht trom

7
Teachtaireachtaí a 
ghlacadh agus a chur ar 
aghaidh

G
Na nithe is díol spéise is fearr 
le feiceáil i do cheantar a 
mholadh

•  Cad iad na céimeanna is féidir le heagraíocht a ghlacadh lena chinntiú go gcoinníonn 
siad na custaiméirí reatha atá acu?

•  Cad iad na céimeanna a ghlacfá dá n-uaslódálfadh custaiméir gearán ar leathanach 
Facebook d’eagraíochta?
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•  Bíonn sé riachtanach ag an mhorchuid d’eagraíochtaí fóillíochta, taistil agus 
turasóireachta go gcaitheann baill foirne éide.
- Cad chuige, dar leat, a infheistíonn eagraíochtaí in éidí le haghaidh ranna éagsúla?
- Cad iad na tairbhí, dar leat, a thugann éide don fhoireann agus don eagraíocht?

Déan staidéar ar Áis 1 a léiríonn custaiméir feargach ag deasc seiceáil isteach aerlíne. 
Cuireadh moill ar an chustaiméir mar gheall ar thrácht trom agus tháinig sé díreach cúpla 
nóiméad ró-mhall le seiceáil isteach dá eitilt. Cuir síos ar na bearta a dhéanfá leis an chás 
seo a láimhseáil.

Áis 1

 

A Mhúinteoirí: bain úsáid as na cineálacha custaiméirí atá liostaithe sa tsonraíocht agus 
na cásanna éagsúla ina gcuireann eagraíochtaí seirbhís do chustaiméirí ar fáil le cásanna 
a chruthú do dhaltaí lena bplé agus le rólghlacadh a dhéanamh orthu. Ba cheart dóibh na 
nithe seo a leanas a chur san áireamh:

•  cé hé an duine is dóchúla in eagraíocht a bheadh air tabhairt faoin chás sin?

•  cad iad na cáipéisí, dá mbeadh cáipéisí ar bith ann, a bheadh de dhíth?

•  an gcaithfí an cás a atreorú chuig ball foirne níos sinsearaí?

•  cad iad na scileanna láimhseála custaiméara a bheadh ar na scileanna is tábhachtaí?

•  cén modh soláthar seirbhís do chustaiméirí is mó a bheadh ábhartha?
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