
Canllaw Syml, 10 Cam, i Ysgrifennu Eich 
Cynllun Marchnata a Chyfathrebu





Cyflwyniad

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn gyfrifol am gynorthwyo 
prosiectau celfyddydol newydd a chyffrous o ansawdd uchel sy’n 
cyrraedd cynulleidfaoedd eang ac sy’n cael effaith glir ar y cyhoedd 
yng Nghymru. Oherwydd ein statws fel dosbarthwr achosion da y 
loteri, mae angen inni sicrhau bod gan y prosiectau a gynorthwywn 
gynllun marchnata sy’n dangos sut y bydd modd i gynulleidfaoedd 
fwynhau’r prosiectau a gyllidwn.

Os ydych yn gwneud cais am gyllid i greu corff newydd o waith, 
taith neu gyfle i gyflwyno eich gwaith mewn canolfan gyhoeddus 
gydnabyddedig, y mae’n bwysig eich bod yn ystyried eich cynulleidfa 
bresennol a chynulleidfa newydd bosibl, yn ogystal ag ansawdd eich 
gwaith. 

Os nad ydych erioed wedi gwneud cais am grant o’r blaen, efallai 
y bydd y broses o farchnata prosiect yn newydd ichi. Nod y ddogfen 
hon yw gwneud y broses gyfan yn haws – er enghraifft, drwy eich 
cymell i ystyried y math o bobl a allai ddod i’ch digwyddiad a’r ffyrdd 
y byddwch yn rhoi gwybod iddynt am eich digwyddiad. 

Efallai eich bod eisoes wedi gwneud cais am grant ac wedi llwyddo i 
ddenu cynulleidfaoedd. Ond yn sylfaen i Strategaeth y Celfyddydau 
y mae cysyniad ‘Creu, Cyrraedd, Cynnal’ sy’n blaenoriaethu’r 
cynulleidfaoedd hynny a all elwa o’r prosiectau lu a gyllidwn, a bydd 
y ddogfen hon yn eich helpu i feddwl am farchnata eich prosiect 
mewn ffyrdd a fydd yn creu cyswllt â’ch cynulleidfaoedd.

Wrth feddwl am farchnata eich prosiect, bydd angen ichi ystyried 
y gwahanol grwpiau cynulleidfaoedd yng Nghymru. Er enghraifft, 
siaradwyr Cymraeg y byddai’n well ganddynt, efallai, dderbyn 
gwybodaeth yn eu hiaith gyntaf, pobl sydd ag anableddau nad ydynt, 
efallai, yn defnyddio deunyddiau marchnata traddodiadol, neu bobl 
na fyddai’n defnyddio rhwydweithiau ar-lein neu gymdeithasol mor 
aml â grwpiau eraill. 

Yn dibynnu ar eich cynulleidfa darged, bydd angen ichi deilwra’r 
ffordd yr ydych yn ymgyrraedd at bob cynulleidfa.
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Mae’n bwysig eich 
bod yn ystyried 
eich cynulleidfa 
bresennol a 
chynulleidfa 
newydd bosibl 
yn ogystal ag 
ansawdd eich 
gwaith

Gwyl Lenyddiaeth Dinefwr (llun: Luned Aaron a Llenyddiaeth Cymru)^

http://www.artscouncilofwales.org.uk/celf-yng-nghymru/ysbrydoli


Manteision bod â chynllun marchnata

Efallai bod ysgrifennu cynllun marchnata yn ymddangos yn dasg 
hynod anodd, ond bydd y canllaw syml, di-jargon hwn yn ffordd 
ichi gychwyn arni ac yn eich helpu i hyrwyddo eich gwaith a thyfu 
eich cynulleidfaoedd.

Bydd datblygu cynllun yn rhoi’r hyder ichi roi cynnig ar ddulliau 
newydd ac yn eich helpu i ddatblygu cynulleidfa ffyddlon a fydd yn 
dychwelyd i weld eich gwaith drosodd a thro.

Disgwyliwn i artistiaid a sefydliadau weithio mewn partneriaeth 
â’i gilydd. Os ydych yn gweithio mewn partneriaeth, gallai eich 
cynhyrchiad neu brosiect gael eu hyrwyddo yn ehangach os oes 
gan eich sefydliad partner dîm marchnata, a chronfa ddata o 
gwsmeriaid. 

Beth i’w wneud gyntaf

Ble’r ydych chi nawr?

Meddyliwch yn sydyn am yr hyn rydych yn gwybod am eich 
cynulleidfaoedd presennol, y math o weithgarwch marchnata’r ydych 
wedi ei ddefnyddio yn y gorffennol a beth weithiodd yn dda (a beth 
na weithiodd yn dda). 

Ystyriwch:

• Eich gwaith a sut gall pobl ei fwynhau – er enghraifft, a oes raid 
iddynt ymweld a chanolfan benodol?

• Eich cynulleidfa. Pwy ydynt, faint ohonynt sydd, o ble maen nhw’n 
dod, pa fathau o bobl ydynt? 

• Eich cyllideb. Edrychwch ar eich costau, a chyfrifwch ba gyfran 
o’ch cyllideb sy’n cael ei gwario ar bob elfen o weithgarwch. Faint 
ydych yn barod i’w wario ar farchnata?

• Lleoliad a mynediad. Ble fydd eich prosiect yn seiliedig ac a oes 
mynediad ffisegol da i gynulleidfaoedd anabl?

• Cystadleuaeth. A oes unrhyw beth arall yn cael ei gynnal tua’r un 
adeg? Nid o anghenraid yn ymwneud â’r celfyddydau. A yw’n 
gyfnod prysur o’r flwyddyn? 

• Gweithgarwch presennol. Pa weithgarwch marchnata’r ydych yn 
gwneud ar hyn o bryd a pha mor llwyddiannus ydyw?
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Siaradwch gyda’ch
partner creadigol
neu sefydliad
cynhaliol i weld a
ydynt yn gwybod
am unrhyw beth 
sy’ncael ei 
gynnal yn
yr ardal.



Gwnewch Ddadansoddiad SWOT

Wedi ichi edrych ar y materion uchod, bydd gennych ddarlun mwy 
eglur a gall hyn helpu i roi cyfeiriad i’ch gweithgarwch marchnata. 
Bydd dadansoddiad SWOT yn eich helpu i wneud hyn. Mae SWOT 
yn dadansoddi Cryfderau, Gwendidau, Cyfleoedd a Bygythiadau. 
Gallwch ddefnyddio SWOT i edrych ar wahanol agweddau o’r 
hyn a wnewch, ond canolbwyntiwch am y tro ar eich gweithgarwch 
marchnata a phethau sy’n ymwneud â’ch cynulleidfa. Dyma ambell 
gyngor ar sut i wneud dadansoddiad SWOT llwyddiannus. 

• Ystyriwch sut byddwch yn cynnal eich cryfderau, yn lleihau effaith 
gwendidau a bygythiadau, ac yn achub ar y cyfleoedd a fydd yn 
eich helpu i gyflawni eich amcanion.

• Cofiwch ystyried beth yw barn pobl eraill amdanoch, yn ogystal 
â’ch canfyddiadau eich hunain. Er enghraifft, efallai eich bod 
yn meddwl eich bod yn trydar yn dda, ond beth yw barn eich 
dilynwyr? 

• Efallai mai ychydig iawn, os o gwbl, o reolaeth sydd gennych dros 
ffactorau allanol, ond bydd eu nodi yn eich galluogi i weithio tuag 
at fanteisio’n llawn ar gyfleoedd a lleihau effaith bygythiadau. 

Dyma enghraifft o ddadansoddiad SWOT syml ar gyfer sefydliad sy’n 
paratoi cynllun marchnata:
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Cydweithfa gelfyddydau newydd yn trefnu ffair grefftau Nadolig

Cryfderau

Gwaith newydd a chyffrous, heb ei weld 
o’r blaen

Gwaith gan lawer o raddedigion diweddar – 
felly ansawdd uchel ond fforddiadwy

Cronfa ddata gref sy’n cynnwys llawer o 
gysylltiadau

Aelodau’r gydweithfa grefftau yn siarad 
Cymraeg felly’n gallu cyfathrebu’n 
ddwyieithog 

Gwendidau

Y tro cyntaf i’r grwp gynnal digwyddiad ar 
raddfa fawr felly nid oes neb yn gwybod 
am y gydweithfa a’i chefndir

Cyd-daro â ffair grefftau arall

Cyllid yn gyfyngedig felly gwefan sylfaenol 
iawn yn hytrach na ffordd i e-fasnachu

Cyfleoedd

Mae’r ganolfan mewn ardal lle mae llawer 
o deuluoedd a gweithwyr proffesiynol ifanc 
yn byw – cynulleidfa gefnog ar stepen y 
drws

Digonedd o gyfleoedd hysbysebu/hyrwyddo 
ac mae gan y gydweithfa gysylltiadau â 
darlunwyr a dylunwyr gwefannau sydd â 
sgiliau marchnata digidol

Bygythiadau

Ffeiriau crefftau eraill yn cael eu cynnal 
drwy gydol cyfnod y Nadolig – gallai 
pobl flino ar yr un peth

Caiff goleuadau Nadolig eu cynnau yng 
nghanol y dref ar yr un dyddiad felly 
efallai y bydd pobl yn dewis mynd yno yn 
lle mynd i’r ffair grefftau

Canolbwyntiwch 
ar y materion 
o bwys. 

^
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Dyma enghraifft o ddadansoddiad SWOT ar gyfer unigolyn sy’n 
paratoi cynllun marchnata:

Dylai gosod popeth allan fel hyn eich helpu i wneud y gorau o’r 
manteision sydd gennych, a bod yn ymwybodol o’r cyfleoedd posibl. 

Bydd y dadansoddiad SWOT yn gwneud ichi feddwl sut i gael llawer 
o sylw i’ch cynhyrchiad newydd. Efallai y byddwch yn gwneud yn siwr 
y bydd eich sefydliad cynhaliol / partner creadigol yn hyrwyddo’r 
cynhyrchiad ar eich rhan. Efallai y byddwch yn meddwl am ddyluniad 
marchnata bywiog a fydd yn dal llygad pobl. Bydd ein hamod grant 
safonol yn gwneud yn siwr eich bod yn cyfieithu’r wybodaeth fel y gall 
siaradwyr Cymraeg ddarllen am eich prosiect yn eu dewis iaith.

Cynhyrchiad theatr gan unigolyn sy’n cael ei gefnogi gan ganolfan gelfyddydau leol

Gwendidau

Y darn heb ei dreialu na’i brofi ac nid oes 
adolygiadau na sylwadau i’w gefnogi

Llawer o gyfryngau cymdeithasol gwahanol 
wedi’u defnyddio ond dim cysondeb yn y 
defnydd ohonynt

Cyfleoedd

Partneriaeth dda a chymorth marchnata 
gan staff y ganolfan gelfyddydau

Eitem ddiweddar yn y newyddion yn 
ymwneud â phwnc y darn

Cynulleidfaoedd ifanc yn gwneud 
defnydd helaeth o’r cyfryngau digidol a 
chymdeithasol

Y prosiect yn cyd-fynd â blaenoriaethau 
Cyngor Celfyddydau Cymru ar gyfer pobl 
ifanc

Bygythiadau

Mae gan y boblogaeth lai o incwm gwario

Gwaith yn parhau ar y ffyrdd yn ardal y 
perfformiad

Mae gan gynulleidfaoedd ifanc fwy o 
ddiddordeb mewn gemau a setiau bocs 
rhaglenni teledu

Rydym wedi 
cynnwys templed 
gwag ichi ei lenwi. 
Cliciwch 
fan hyn

Cryfderau

Awdur yn cydweithio gyda chyfarwyddwr 
artistig sydd ag enw da – mae gan y ddau 
ddilynwyr ffyddlon yn rhwydweithiau byd y 
theatr

Prisiau isel i’r tocynnau

Platfform rhyngweithiol, digidol a’r 
cyfryngau cymdeithasol i gynnal cyswllt â 
chynulleidfaoedd cyn y cynhyrchiad ac yn 
ystod y cynhyrchiad

^

^

http://www.cyngorcelfyddydaucymru.org.uk/94319.file.dld?diablo.lang=cym
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Gosodwch amcanion CAMPuS 

Mae gosod amcanion yn ein helpu i gael ffocws, yn sicrhau bod pobl 
yn symud i’r un cyfeiriad, yn ein helpu i ddiffinio sut beth yw gorffen, 
ac yn ein galluogi i werthuso canlyniadau’r prosiect. Mae angen ichi 
fod ag amcanion CAMPuS:

• Cyraeddadwy a Chytûn: yn bosibl eu cyflawni o ystyried yr 
adnoddau presennol ac sy’n gyffredin i bawb

• Amserol: maent yn cynnwys dyddiad gorffen a/neu gychwyn 
 wedi’i ddiffinio

• Mesuradwy: yn cynnwys gradd, nifer, canran neu amlder

• Penodol: mae angen iddynt ddisgrifio canlyniad penodol yn 
gysylltiedig â gradd, nifer, canran neu amlder

• Synhwyrol: mae gennych y sgiliau, y wybodaeth a’r awdurdod 
 i gyflawni

Dyma enghraifft o droi amcan amwys yn rhywbeth sy’n fwy penodol
ac a fydd wir yn eich helpu.

Amcan nad yw’n GAMPuS

Cwestiwn allweddol

Cyraeddadwy – a yw’n bosibl 
cyflawni eich targed o ystyried 
eich adnoddau? A yw pawb yn 
gytûn?

Amserol – beth yw’r dyddiadau 
cychwyn a gorffen?

Mesuradwy – sut mae dweud 
pryd byddwch wedi cyrraedd eich 
targed?

Penodol – beth yw’r dasg 
benodol?

Synhwyrol – a ydych yn siwr nad 
ydych yn bod yn or-uchelgeisiol?

Amcan CAMPuS

Cynyddu nifer y bobl ifanc sy’n mynychu ein 
prosiect

Amcan

Neilltuo 10% o’r gyllideb farchnata ar gyfer yr amcan 
hwn. Cytuno gyda’r tîm. Cynllunio amser i fonitro a 
datblygu ymchwil wrth adael. 

Ionawr 1af i Ragfyr 31 2016

Casglu data mynychu. Band pris gwahanol ar gyfer 
y grwp hwn er mwyn hwyluso casglu data. Monitro’n 
fisol. Ymchwil wrth adael yn achos digwyddiadau 
di-docyn.

Dyblu nifer y rhai 14 – 18 oed sy’n mynychu ein 
prosiect i 1000 (o 500)

Wedi nodi bod posibilrwydd o dwf uchel. Angen 
cydweithio ag ysgolion a chanolfannau.

Dyblu nifer y rhai 14 – 18 oed sy’n mynychu ein 
digwyddiadau yn 2016 i 1000 (o gymharu â 500 
yn 2015).

We’ve included a 
blank template for 
you to complete. 
Click here

Rydym wedi 
cynnwys templed 
gwag ichi ei lenwi. 
Cliciwch 
fan hyn

^

^

http://www.cyngorcelfyddydaucymru.org.uk/94318.file.dld?diablo.lang=cym
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Dewis cynulleidfaoedd allweddol i’w targedu

I sicrhau bod eich adnoddau cyfyngedig yn cyflawni cymaint â 
phosibl, rhannwch eich cynulleidfa bosibl yn rhannau hylaw er mwyn 
ichi allu cyfathrebu gyda phob grwp yn y ffordd fwyaf priodol ac 
effeithiol. Segmentu yw’r enw ar hyn. I weld ai segment posibl yw’r 
un gorau i’ch prosiect chi, holwch eich hun:

• a yw’n fesuradwy – a allwch fesur pa mor fawr ydyw?

• a yw’n hygyrch – ai peth syml yw cyfleu eich neges iddynt?

• a yw’n sylweddol – a yw’n ddigon mawr i fod yn werth yr 
ymdrech?

• a yw’n unigryw – a yw’n wahanol i unrhyw segment arall?

• a yw’n briodol – a yw’r math hwn o gynulleidfa yn debygol o 
 fod a diddordeb yn eich prosiect?

•  a yw’n sefydlog – a yw’n annhebygol o newid yn y tymor byr 
 er mwyn ichi allu adeiladu perthynas â nhw?

Cyfathrebwch â 
phob grwp yn y 
ffordd fwyaf 
priodol ac 
effeithiol.

^

^

European Prospects, Ffotogallery (llun: Andreas Langen)
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Cytunwch ar nodweddion a manteision

Nawr mae angen ichi ddisgrifio eich prosiect mewn ffordd a fydd 
o ddiddordeb i’r segmentau hynny’r ydych wedi’u dewis ac sy’n 
berthnasol i’r hyn y maent eisiau ei gael o brofiad celfyddydol. 
Ceisiwch edrych ar bethau o safbwynt eich cwsmer a phwysleisio’r 
hyn a allai fod o ddiddordeb pennaf iddynt. 

Yn aml, y gwahaniaeth rhwng nodwedd a mantais yw mai nodwedd 
yw’r hyn rydych chi eisiau ei ddweud a mantais yw’r hyn y mae’r 
cwsmer eisiau ei glywed. Mae gwybodaeth am eich gwaith yn 
hanfodol, ond bydd unrhyw ffaith nad yw’n ychwanegu at eich neges 
werthu yn lleihau ei heffaith. 

Cofiwch ffactor ‘Sut ydw i’n elwa o hyn?’. Mae pobl eisiau gwybod 
sut gallant hwy elwa o hyn – hynny yw, “Pam ddyliwn i ddod i’ch 
arddangosfa/sioe?” 

Un o’r ffyrdd hawsaf i droi nodwedd yn fantais yw gofyn ‘beth yw’r 
ots?’

Felly gallai fod mai un nodwedd yw bod gennych berfformiad 
prynhawn ar y dydd Sadwrn. Beth yw’r ots? Mae’n ffordd wych a 
gwahanol i  ddiddanu’r plant ar brynhawn Sadwrn diflas. 

Dyma ragor o enghreifftiau o droi nodweddion yn fanteision:

Nodwedd – disgrifiad o’r hyn ydyw 
a’r hyn mae’n gwneud 

Bod yn gyfranogwr mewn carnifal

Perfformiad cerddoriaeth newydd 

Arddangosfa grochenwaith

Sgwrs yn dilyn y cynhyrchiad

Perfformiad arloesol o glasur adnabyddus

Mantais – gan edrych o safbwynt y 
cwsmer. Beth yw’r ots?

Cyfle i ddysgu sgiliau newydd a chael hwyl 
gyda grwp newydd o ffrindiau

Ffordd i ddianc o’r rhigol a chyfle i roi cynnig 
ar rywbeth newydd 

Ymhyfrydu mewn gwrthrych wedi’i saernïo’n 
hardd

Dysgu mwy a bod yn agosach at yr un a 
greodd y gwaith

Meddwl am bethau mewn ffyrdd gwahanol, 
cael eich synnu a’ch ysgogi

Cofiwch ffactor 
‘sut ydw i’n 
elwa o hyn?’

^
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Cofiwch anghenion eich cynulleidfa – hynny yw, 
beth maen nhw eisiau?

Drwy geisio deall pam fod pobl yn ymddwyn mewn ffordd benodol,
efallai y bydd modd ichi nodi’r anghenion pwysig y mae angen i’ch
cynllun cyfathrebu fynd i’r afael â nhw. Gofynnwch y cwestiynau hyn
i’ch hun:

• Am beth maen nhw’n chwilio – profiadau newydd, noson o 
fwynhad, rhywbeth i’w wneud gyda’r teulu, cyfle i ddysgu neu 
ymuno? 

• Beth fyddant yn gwneud nesaf – a ydynt yn barod i gynnal cyswllt 
cryfach â chi, gweld eich gwaith unwaith eto, bod yn gyfeillion 
neu’n gefnogwyr? 

• Beth sy’n eu hysgogi – beth mae eich cynulleidfaoedd neu eich 
cynulleidfaoedd posibl yn ei hoffi ynglyn â’r celfyddydau? Beth 
maen nhw’n disgwyl? Bydd hyn yn ein galluogi i gyfleu neges sydd 
â llawer mwy o ffocws iddi. 

• Beth yw eu blaenoriaethau – faint mae eich cynulleidfaoedd yn 
gwybod am y celfyddydau ac a yw’n flaenoriaeth uchel ganddynt? 
Sut mae’r hyn sydd gennych i’w gynnig yn cyd-fynd â’u hamser 
hamdden nhw?

• Beth yw eu barn amdanoch chi – beth maen nhw’n hoffi am yr 
hyn rydych yn gwneud ac a ydynt yn meddwl mai chi yw’r gorau 
am wneud hynny? Beth nad ydynt yn hoffi?

• Talwch sylw penodol i anghenion cynulleidfaoedd anodd eu 
cyrraedd, gan gynnwys grwpiau sydd dan anfantais, grwpiau pobl 
dduon a lleiafrifoedd ethnig, a phobl anabl.

• Cofiwch fod Cymru yn genedl ddwyieithog a gall fod llawer o 
fanteision i farchnata i’ch cynulleidfa yn eu dewis iaith. Mae 
cyhoeddi gwybodaeth graidd ynglyn â’ch gweithgarwch yn 
ddwyieithog, a bod y ddwy iaith yr un mor amlwg, hefyd yn un 
o amodau safonol holl grantiau Cyngor Celfyddydau Cymru. 
Bydd cynllunio eich gweithgarwch marchnata i fod yn Gymraeg 
a Saesneg o’r cychwyn, yn hytrach na’i fod yn ystyriaeth a ddaw 
ar gam hwyrach, yn arbed amser ac arian ichi yn y tymor hir. 

Mae canllawiau 
defnyddiol ar 
gyfer dylunio 
dwyieithog ar 
gael ar wefan 
Comisiynydd 
y Gymraeg

Mae ‘Hys Bys’ yn 
derm marchnata a 
ddefnyddir i greu 
bwrlwm ynglyn 
â’ch digwyddiad.  
Mae’n ffordd 
hylaw i gyfeirio 
at hyrwyddo 
digwyddiadau ac 
arddangosfeydd, 
yn aml drwy’r 
wasg, y cyfryngau 
ac ar-lein. Mae 
hyn yn effeithiol 
iawn i hyrwyddo 
digwyddiadau 
celfyddydol.

^

^

^

Llenyddiaeth Cymru

http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/Cymraeg/Pages/Hafan.aspx


A yw eich prisiau 
yn diwallu
anghenion eich
cynulleidfaoedd?

Datblygu strategaeth lwyddiannus 

Mae’r Gymysgedd Farchnata yn gyfuniad o bedwar offeryn 
allweddol sy’n rhan o gynllun marchnata. Os oes unrhyw un o’r 
rhain yn anghywir, bydd eich rhaglen farchnata yn debygol o fethu. 
Defnyddiwch hwy fel rhestr wirio i wneud yn siwr eich bod wedi 
ystyried popeth sy’n bwysig i’ch cwsmer.

Y pedwar offeryn yw: Cynnyrch, Pris, Lle, Hyrwyddo. Yn achos 
ymgyrchoedd sy’n cynnwys elfennau digidol a chymdeithasol, gall 
ystyried yr elfennau hyn fod yn ddefnyddiol hefyd: Sgwrs, Teilwra, 
Cymuned.

Dyma rai pethau allweddol i’w hystyried: 

Cynnyrch – i.e. your project (show/exhibition/festival/workshop)

• Popeth amdano – pethau sy’n ei wneud yn unigryw, pryd caiff ei 
gynnal, brand, nodweddion, amser, prosiect am beth ydyw

• Yr awyrgylch yn eich canolfan os oes gennych un, neu yn y lle’r 
ydych yn hyrwyddo neu’n cyflwyno eich gwaith

• Y modd yr ydych yn ymwneud â’r gynulleidfa

• Y cyfleusterau sydd gennych

• Nwyddau hyrwyddo

Pris

• A yw eich prisiau yn diwallu anghenion eich cynulleidfa(oedd)? 
 A allwch godi llai ar y rhai y mae’r pris yn rhwystr gwirioneddol 

iddynt, a mwy ar y rhai sy’n hapus i dalu?

• Mae pris yn newid canfyddiadau o werth – gall rhywbeth 
drud ymddangos yn arbennig a dymunol, gall rhywbeth rhad 
ymddangos yn amhroffesiynol neu wael.

• Faint o incwm sydd angen ichi wneud er mwyn cyflawni eich 
amcanion?

• A fyddech yn fwy llwyddiannus pe newidiech eich prisiau ar gyfer 
gwahanol gynulleidfaoedd targed?

9

^
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Lle
 
• Yn draddodiadol, mae ‘lle’ yn y gymysgedd farchnata yn ymwneud 

â ble caiff eich prosiect ei gynnal. A yw eich gwaith ar gael mewn 
llawer o leoedd, neu mewn ambell le yn unig?

• Gall gynnwys tocynnau, gan gynnwys gwerthu ar y we

• Yn y celfyddydau, rydym yn aml yn ehangu’r diffiniad i edrych 
ar faterion hygyrchedd a lleihau ffactorau sy’n rhwystro pobl 
rhag mynychu. A allai unrhyw rai o’ch digwyddiadau fod yn fwy 
llwyddiannus mewn lle gwahanol?

• A yw’r digwyddiadau ar gael ar yr amser iawn i’r cynulleidfaoedd 
targed?

Hyrwyddo

• A ydych yn cyfieithu’r wybodaeth graidd yn eich deunyddiau 
marchnata? Mae hyn yn un o amodau safonol derbyn grant 
mewn prosiectau sy’n cael eu hariannu gan Gyngor Celfyddydau 
Cymru.

• Beth fyddai’n digwydd petaech yn defnyddio ffyrdd gwahanol i 
gyfathrebu â phobl? Felly yn hytrach na defnyddio darn print, er 
enghraifft, meddyliwch am ffyrdd eraill a allai fod yn fwy priodol 

 a llwyddiannus i gyrraedd eich cynulleidfa.

• Y mae amrywiaeth eang o ddulliau digidol a thraddodiadol 
 y gallech eu defnyddio

 

A ydych yn dweud 
y pethau iawn, 
wrth y bobl 
iawn, yn y 
ffordd iawn? 

Sioe arddangos WOMEX (llun: Yannnis Psathas)
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Sgwrs

Gallech feithrin grwp o bobl sy’n ymwneud â chi’n barhaus ac yn 
cynnal cyswllt â chi, drwy ysgogi sgyrsiau a chynyddu gwerth drwy 
rannu gwybodaeth a storïau arbennig, gofyn cwestiynau a chreu 
cyfleoedd i greu a chynnal cyswllt. Mae angen ichi gynnal cyswllt 
â’ch cynulleidfa er mwyn dal gafael ynddynt. 

A ydych yn:

• Rhannu gwybodaeth unigryw?

• Datblygu storïau?

• Gwrando ar yr hyn mae eich cynulleidfaoedd yn dweud?

• Creu cyfleoedd i gynnal cyswllt ac ymateb?

Teilwra (ymateb i’ch cynulleidfa)

Mae disgwyliadau cynulleidfaoedd o ran rheolaeth a dewis wedi 
cynyddu ac maent yn ymateb i fod yn rhan o’r broses. Mae’r 
cyfryngau digidol a chymdeithasol yn caniatáu inni roi mwy o ddewis 
a rheolaeth i’n cynulleidfaoedd, o ran pryd a sut maent yn derbyn ein 
gohebiaeth, er enghraifft drwy ein gwefan, drwy e-bost, drwy neges 
destun, ac ym mha iaith y maent eisiau ei derbyn. 

• A ydych yn teilwra eich dulliau cyfathrebu? 

Cymuned (cynnal cyswllt â’ch cynulleidfa)

Creaduriaid cymdeithasol ydym oll, sy’n hoff o ffurfio grwpiau 
a chymunedau i gyfoethogi’r hyn a wnawn. Gallwch adeiladu 
cymunedau o ddiddordeb o amgylch eich gwefan a’r cyfryngau 
cymdeithasol. Po fwyaf o amser ac ymdrech a fuddsoddwch yn hyn 
o beth, y gorau fydd eich cymuned, felly mae angen ichi wrando, 
hwyluso a bod yn weithredol. Dylech bob amser roi rhywbeth i’ch 
cymuned feddwl yn ei gylch. Holwch eu barn a defnyddiwch eu 
gwybodaeth i’ch helpu yn eich gweithgarwch marchnata. 

A ydych yn:

• Holi eu barn?

• Defnyddio gwybodaeth eich cynulleidfaoedd i ychwanegu 
gwerth?

• Er enghraifft, os ydych yn cynnal gweithdai fel rhan o’ch rhaglen 
ymgyfranogi, a oes cyfle i’ch aelodau chwarae rhan? Gan 
gynnwys rhai o’ch artistiaid neu wirfoddolwyr hefyd efallai?

A ydych yn
rhoi dewis a 
rheolaeth i’ch 
cynulleidfaoedd 
o ran derbyn 
gwybodaeth?  

A ydych yn 
weithgar o 
ran adeiladu 
cymunedau?

^
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Dewiswch yr Offer Cywir

Y mae amrywiaeth eang o offer ar-lein ac all-lein ar gael i hyrwyddo 
eich gweithgareddau celfyddydol. Y peth pwysig yw peidio â brysio i 
benderfynu ar y cam hwn. Bydd dilyn y broses gynllunio hon yn eich 
galluogi i ddewis yr offer cywir, yn sicrhau bod gennych y siawns orau 
i gyflawni eich amcanion, ac yn rhoi lle canolog i’r gynulleidfa yn 
eich cynllun. 

Dyma rai enghreifftiau o offer marchnata a chyfryngau cymdeithasol 
a fydd yn caniatáu ichi gyfathrebu â grwpiau gwahanol o 
gynulleidfaoedd mewn ffyrdd gwahanol:

• Facebook 
• Wordpress
• Mail Chimp
• Twitter
• Tumbler
• Pinterest
• Instagram
• Cyfryngau print traddodiadol – 
 e.e. posteri, taflenni, datganiadau i’r wasg, hysbysebion, 

amserlenni.

Cynlluniwch yr hyn a wnewch

Mae’n awr yn bryd creu cynllun gweithredu i amlinellu beth i’w 
wneud a phryd. Ystyriwch yr holl dasgau sydd ynghlwm wrth gyflawni 
eich hymgyrch, gan gynnwys pwy fydd yn gyfrifol am gyflawni pob 
rhan, faint o amser fydd pob tasg yn ei gymryd, a pha broblemau y 
gallech eu hwynebu ar hyd y ffordd.

Cymrwch olwg ar ein templed ymgyrch farchnata 
i’ch helpu i gynllunio’r holl broses o farchnata 
eich digwyddiad. Cliciwch fan hyn.

http://www.cyngorcelfyddydaucymru.org.uk/94320.file.dld?diablo.lang=cym
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Monitro a gwerthuso

Mae monitro a gwerthuso yn rhan allweddol o unrhyw ddigwyddiad, 
prosiect neu ymgyrch hyrwyddo. Y mae hefyd yn rhan allweddol 
o grant prosiect Cyngor Celfyddydau Cymru, lle mae Cyngor 
Celfyddydau Cymru yn disgwyl gwybod beth yw effaith eich 
gweithgareddau a ffigurau’r gynulleidfa a gaiff eu creu. 

Yn ogystal â’ch helpu i asesu pa mor llwyddiannus yw eich prosiect, 
ac a yw eich cynllun marchnata yn effeithiol, bydd hefyd yn eich 
helpu gyda’ch adroddiad cwblhau ac yn eich helpu i weld beth a 
weithiodd a beth na weithiodd, er gwybodaeth yn y dyfodol.

Ni ddylech aros hyd nes ei fod wedi gorffen – dylai fod modd ichi 
fonitro eich cynnydd a’ch cyrhaeddiad yn erbyn nodau ac amcanion 
eich prosiect ar adegau allweddol drwy gydol y cyfnod. Mae eich 
cynllun cyfathrebu yn ‘ddogfen fyw’ – peidiwch a bod ofn newid 
cyfeiriad os nad yw pethau’n gweithio. 

Ystyriwch y dystiolaeth sydd angen ichi gasglu wrth i’r prosiect fynd 
rhagddo – megis niferoedd ymwelwyr, tocynnau a werthwyd, incwm 
a enillwyd – i’ch helpu i werthuso effaith eich prosiect, gan gynnwys 
casglu adborth gan gynulleidfaoedd, cyfranogwyr a sefydliadau 
partner. 

Felly mae monitro yn ymwneud â chasglu gwybodaeth am yr hyn sy’n 
digwydd, tra ei fod yn digwydd, ac mae gwerthuso yn golygu rhoi 
gwerth i’r hyn a gyflawnwyd gennych yn y diwedd. 

I werthuso eich prosiect, mae angen ichi asesu: 

• A ydych wedi cyflawni eich amcanion?

• A oedd yn werth gwneud y prosiect?

• A wnaethoch chi’r prosiect yn dda?

• A gyflawnoch unrhyw beth arall wrth i’r prosiect fynd rhagddo?

• A ddefnyddiwyd eich adnoddau (arian, amser, pobl, lleoedd) 
 yn dda?

• Beth arall sydd angen ichi wneud?

Beth ydych wedi 
dysgu a sut 
gallwch ddefnyddio 
hynny i wella 
ymgyrchoedd 
i’r dyfodol?   
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Rhoi’r cyfan at ei gilydd a’i gael i weithio  

A chithau wedi darllen y 10 cam, ewch drwyddynt unwaith eto, 
gam wrth gam, ond y tro hwn dechreuwch lenwi templed cynllun yr 
ymgyrch farchnata. Os cewch drafferth, am nad oes gennych y data 
sydd ei angen arnoch, er enghraifft, gwnewch amcanddyfaliad. Bydd 
dyfalu ar sail eich profiad bob amser yn well na dim o gwbl. Gallwch 
hefyd roi galwad i dîm gwybodaeth Cyngor Celfyddydau Cymru 
ar 0845 8734 900 – rydym yn barod i’ch rhoi ar ben ffordd neu 
archebu lle yn un o’n sesiynau cynghori rheolaidd ynglyn ag ariannu. 

Pob hwyl ar y marchnata.

^

Open House, NoFit State (llun: Andrew Billington)
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