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Trádálaí Aonair 

Saintréithe 

● Duine amháin. 

● Úsáidtear airgead an trádálaí aonair. 

 

Buntáistí 

● Éasca le bunú. 

● Ní gá cuntais a fhoilsiú. 

● Ní bhíonn mórán rialacháin i gceist. 

● Coinníonn an t-úinéir gach brabús. 

 

Míbhuntáistí 

● Dliteanas neamhtheoranta. 

● Ní leanann an gnólacht ar aghaidh nuair a fhaigheann an bunaitheoir bás nó má éiríonn sé 

as. 

● Deacair airgead/maoiniú a bhailiú. 

● Uaireanta oibre fada. 

 

 

Cuideachta Phoiblí Teoranta (CPT) 

Saintréithe 



 

● Seachtar duine ar a laghad. 

● Bíonn airteagail chomhlachais agus meabhrán comhlachais ag CPT. 

● Ní mór ráitis airgeadais a chur faoi bhráid na hOifige um Chlárú Cuideachtaí. 

 

Buntáistí 

● Dliteanas teoranta. 

● Is féidir le Cuideachtaí Poiblí Teoranta scaireanna a dhíol ar an stocmhargadh. 

● Leanann CPT ar aghaidh nuair a fhaigheann an bunaitheoir bás nó má éiríonn sé as. 

 

Míbhuntáistí 

● Bíonn neart costas le híoc. 

● A lán ceanglas dlíthiúil. 

● Go leor scairshealbhóirí = smacht maolaithe. 

● Déantar iarracht táthcheangal a dhéanamh ar CPTanna. 

 

Comhpháirtíocht 

Saintréithe 

● Beirt daoine nó níos mó. 

● Gan níos mó ná 20 duine. 

● Bíonn comhpháirtíochtaí coitianta idir dlíodóirí agus dochtúirí. 

 

Buntáistí 

● Cinnteoireacht roinnte. 

● Freagracht roinnte. 



 

● Ní gá sonraí airgeadais a fhoilsiú. 

● Éasca le bunú. 

 

Míbhuntáistí 

● Dliteanas neamhtheoranta. 

● Brabúis roinnte. 

● Gan leanúnachas má fhaigheann páirtí amháin bás. 

● Is féidir easaontas a bheith ann idir na páirtithe éagsúla. 

 

Saincheadú 

Saintréithe 

Cuideachta a dhíolann a múnla ghnó le cuideachta eile. Faigheann an chuideachta ríchíosanna ar 
ais. 

 

Buntáistí 

● Tá cáil ar an mbranda cheana féin. 

● Cabhair ar fáil ón saincheadúnóir. 

● Is féidir neart earraí a cheannach ar phraghas níos ísle. 

 

Míbhuntáistí 

● Costasach. 

● Níl aon spás ann don nuálaíocht ná don chruthaitheacht. 

● Ní féidir le saincheadúnaí an gnólacht a dhíol gan cead a fháil ón saincheadúnóir roimh ré. 

  



 

Comharchumann 

Saintréithe 

● Bíonn vóta amháin ag gach ball. 

● Tá formhór na gcomharchumann sa tionsclaíocht. 

● Ní mór clárú le Cláraitheoir na gCara-Chumann. 

 

Buntáistí 

● Dliteanas teoranta. 

● Bíonn an luach céanna le tuairim gach duine. 

● Bíonn gach duine tiomanta. 

● Scór creidmheasa maith. 

 

Míbhuntáistí 

● Maoiniú teoranta. 

● Is gá táille bhliantúil a íoc le Cláraitheoir na gCara-Chumann. 

● Costasach le bunú. 

 

Fiontar Stáit 

Saintréithe 

● Bunaíonn agus rialaíonn an Rialtas na fiontair seo. 

● Soláthraíonn an Rialtas an t-airgead. 

 

 Buntáistí 



 

● Soláthraíonn siad fostaíocht. 

● Soláthraíonn siad seirbhísí riachtanacha. 

● Bíonn iasachtaí faoi ráthaíocht. 

 

Míbhuntáistí 

● Neart airgid infheistithe ón Rialtas. 

● Easpa saineolais. 

● Ní bhíonn déanamh brabúis i gceist. 

 

Comhghuaillíocht Straitéiseach 

Saintréithe 

Dhá ghnólacht nó níos mó ag teacht le chéile chun comhsprioc a bhaint amach. Is eintitis 

dhlíthiúla ar leith iad, ach déanann siad a gcuid acmhainní agus a gcuid saineolais a roinnt. 

Buntáistí 

● Éasca le bunú. 

● Costais roinnte. 

● Saineolas roinnte. 

● Soláthraíonn siad rochtain ar mhargaí nua. 

 

Míbhuntáistí 

● Is é is dóichí go mbeidh easaontas ann. 

● Smacht scoilte. 


