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Scéal Apple 

Comhlucht 

leictreonach 

iolnáisiúnta 



Stair Apple
• Bhunaigh Steve Jobs agus 

Steve Wozniak an chomhlucht i 

gCalifornia sa bhliain 1976.

• Tá luach $900 billiúin 

ar an gcomhluct anois. 

• Tá Apple i measc na 

gcomhluchtaí is luachmhaire ar 

domhan.



Steve Jobs 

• Fear cruthaitheach

• Fear ann féin 

• Saoi a bhí ann

• Nuálaí ba ea é 



Ceannceathrú Apple
• Suite i Silicon Valley 

i gcathair

Cupertino



Corcaigh ó 1980
• Bhunaigh Apple monarcha i 

Hollyhill i gCorcaigh sa bhliain 

1980. 

• Is í Corcaigh an t-aon 

monarcha atá                               

ag Apple ar                         
domhan anois. 



Corcaigh 1980



Cén fath Corcaigh?

• Cathair mhór

• Lucht oibre

• Aerphort

• Ollscoil & I. T. C.

• Polasaí an Rialtais



Táirgí Apple

• An iMac

• An iPad

• An iWatch

• An iFón

• An iPod / iTunes

• An iCloud 



An iFón 

• 63%+ d’ioncam Apple….

• An iFón – branda atá i mbéal

an phobail ar fud 

an domhain



Féachaimís ar an iFón

• Tá sraith iFón ann…. uimhir a 7 

le teacht …

• Cuireadh iFón 1 ar fáil ...2007 …

• Díoltar thart ar 232 milliún iFón 

Apple in aghaidh na bliana 

anois ar fud an domhain



Féachaimís ar an iFón

• Tá Samsung fós chun tosaigh 

• Is í Apple atá san dara áit 

• Táirge an-luachmar is ea an 

iFón



Straitéis Apple
• Cruthaíonn na saoithe agus na 

nuáilithe ifón nua sa 

cheannáras i gCupertino

• Déantar macasamhail i 

gCalifornia agus feabhsaítear 

iad…..



Straitéis Apple

• Níl Apple féin i mbun 

déantúsaíocht na phfón

• Scaoileann Apple déantúsaíocht 

na bhfón amach dá bhfoth-

chonrairtheoirí san tSín



Na foth-chonraitheoirí

• Is sa tSín a chuirtear an iFón le 

chéile i ndá chathair:

• Shanghai agus Zhengzhou

• Is iad Foxconn and Pegatron na 

foth-chonraitheoirí– a bhfuil a 

gcinnárais sa Taiwáin



Línte oibre
• Na coinníollacha oibre sna

monarcana

(Foxconn i Zhengzhou)



Déantúsaíocht



Cé chuireann na 

míreanna ar fáil?
• Ceannaíonn Foxconn and 

Pegatron na míreanna ó na 
soláithrithe. 

• Cé hiad? 

• Samplaí:



Na míreanna
• Na scáileán:

- ón Seapáin, ón gChoiré 
agus ón Taiwáin

• An ceallra 

- ón tSín (Huizhou Desay)

• An próiseálaí 

- ón gCóiré Theas (Samsung)

• An ceamara 

- ón tSeapáin (Sony)



An Domhandú
• Feictear an domhandú ó thaobh 

na n-amhábhar de

• Cad as a dtagann na 

hamhábhair a úsáidtear i 

míreanna an iFón?

• Ó gach ilcríoch ar domhan



Na hAmhábhair
Ór, Copar, Baucsaít, 

Cóbalt, Airgead, Tungstéin,

Stáin, Litiam, Amh-iarainn, 



Na hamhábhair 



Mianach litiaim



Straitéis mhargaidh
• 33 spriocthír ag Apple ar fud an 

domhain – tíortha forbartha ar 
an gcuid is mó is ea iad.

• Bíonn poiblíocht mhór ag 
gabháil le láinseáil iFón nua.

• Tá siopaí faoi leith ag Apple 
chun a dtáirgí a dhíol i dtíortha 
a bhfuil margadh mór acu.



Straitéis mhargaidh
• Tá 38 stórais sa Bhreatain acu. 

• Níl ceann ar bith i bPoblacht na 
hÉireann. Ach díoltar iad i 
siopaí áirithe.

• Tá ceann i 
mBéal Feirste. 



Margaidh



Siopa Apple

• Siopa Apple i Tokyo

• Tá an ifón daor go leor



Ionad sonnraí

•Suite i mBéal Átha an Rí

•Le teacht go luath

•Tá cead tógála faighte

•Tairbhe d’Éirinn?



Sin é


