
Marchnata a Brandio



BETH YW MARCHNATA?

• Y Cynnyrch/Gwasanaeth

• Hyrwyddo

• Lle

• Pris
=  ELW



PRISCYNNYRCH/
GWASANAETH

LLE HYRWYDDO

- Beth maen nhw angen?
- Pa nodweddion?
- Pam fod ei angen?
- Sut mae’n wahanol? 

- Gwerth i’r cwsmer?
- Pa mor bwysig yw pris?
- Talu nawr neu dros amser?
- Sut mae’n cymharu â    
chystadleuwyr?

- O ble maen nhw’n prynu?
- Ar-lein neu arall?
- Trwy werthwr?
- Beth mae cystadleuwyr yn
eu gwneud a ble?

- Sut i drosglwyddo eich
neges?
- Pa ddulliau i’w defnyddio?

- Pryd?
- Beth mae cystadleuwyr yn

eu gwneud??
- Pwy ry’ chi’n targedu?



BETH YW EICH PWYNT GWERTHU UNIGRYW / USP?

Beth mae’r
cwsmer WIR 

angen?

Beth sy’n tynnu
sylw’r cwsmer?

Beth sy’n eich gwneud
yn wahanol i’ch
cystadleuwyr?



ADNABOD EICH CWSMER

Ceisiwch osgoi gwastraffu
amser ac arian ar bobl na
fyddant BYTH yn prynu
wrthych chi.



GOSODY PRIS CYWIR

GWERTHPRIS A
Yr hyn mae’r cwsmer yn talu Ei werth iddyn nhwvs

Faint?

Mewn archfarchnad?

Mewn bwyty drud?

O’r winllan yn Ffrainc?



GOSODY PRIS CYWIR

Beth mae’r cwsmer yn debygol o dalu?

Isel += “Ansawdd Gwael”

Costau +  %  Elw

Neu



HYRWYDDO EICH BUSNES

Cyrraedd cwsmeriaid

• Y gynulleidfa fwyaf bosibl :  y gost leiaf bosibl

• Amrywiaeth y weithgaredd

• Targedwch y rhai sydd fwyaf tebygol o brynu

• Ar-lein a thraddodiadol

• Ail-adrodd gwethgareddau

• Cadwch olwg ar yr hyn sy'n gweithio neu sy’ ddim yn gweithio



HYRWYDDO EICH BUSNES

Papurau
newydd Instagram

Cylchgronau
defnyddwyr

Papurau lleol
Cylchgronau
cymunedol

Radio Cyfeirlyfrau
ar-lein

Treialu neu 
samplu am 

ddim
You Tube

Post 
uniongyrchol

Fideo
Sioeau masnach

Digwyddiadau Rhwydweithio

Drws i ddrws
Pinterest

Pamffledi

TaflenniLlythyron
gwerthu

Snapchat

Atgyfeiriadau

Arddangosfeydd

CyflwyniadauGwefan
E-bost

Facebook

Twitter

LinkedIn

SEOTystebau

Astudiaethau
achos



CYFRYNGAU CYMDEITHASOL

Cofiwch y rheswm pam mae pobl yn

defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol ….

Adloniant!



CYFRYNGAU CYMDEITHASOL

Peidiwch â chael eich temtio i or-werthu'ch cynnyrch.

Cynigiwch gynnwys sy'n annog eich cwsmeriaid i ryngweithio â'ch busnes

Dwedwch stori.  Byddwch yn ddoniol. Byddwch yn Ffeithiol

Peidiwch â dweud unrhyw beth ar-lein na fyddech chi'n ei ddweud wrth eich

cwsmer wyneb yn wyneb!



BETH YW BRAND?

Nid eich enw, logo, lliwiau neu gynnrych yn unig yw eich

brand.

Eich brand yw llais eich cwmni;  barn eich cwsmeriaid

amdanoch chi a sut ry’ chi'n rhyngweithio â nhw. 

Personoliaeth eich busnes yw’ch brand.



BETH YW BRAND?

“YOUR BRAND IS WHAT PEOPLE SAY ABOUT YOU WHEN YOU’RE 

NOT IN THE ROOM” JEFF BEZOS – SEFYDLYDD AMAZON



DEALL EICH CWSMERIAID

Mae brand ond mor gryf â sylfaen ei gwsmeriaid

➢ Pwy yw eich cwsmeriaid? (eu demograffeg)

➢ Beth maen nhw'n ei werthfawrogi? (e.e. pris,cysur,dibynadwyedd, 

cynaliadwyedd)

➢ Pam maen nhw’n prynu?

➢ Pa rinweddau ydych chi am iddyn nhw eu cysylltu â'ch busnes?

➢ Pa neges allweddol ydych chi am ei ddweud wrthyn nhw?



PAM FOD POBLYN PRYNU

Synhwyrol Emosiynol

Ansawdd Gwarant I edrych yn dda I deimlo’n dda

Cyflymder Pris Trend ddiweddaraf Creu argraff

Cynnig cyfyngedig Telerau Talu Statws Moethusrwydd

Cefnogaeth i gwsmeriaid
Hwylustod

I deimlo’n unigryw Model diweddaraf



PAM FOD POBLYN PRYNU?

Mae 90% o gwsmeriaid yn gwneud penderfyniadau am frand yn seiliedig ar

emosiynau.”

Beth oedd y peth diwethaf i chi ei brynu a pham?

Meddyliwch am eich cynnyrch a'ch brand. Pam mae'ch cwsmeriaid targed yn

debygol o brynu wrthych chi? A yw hwn yn debygol o fod yn benderfyniad

emosiynol neu resymol?



PERSONOLIAETH BRAND

Dychmygwch fod eich busnes yn berson, pa fath o berson

fyddai hynny? 

A yw personoliaeth eich brand yn un hwylus er enghraifft, yn ddifrifol

ac yn gorfforaethol neu a’i draed ar y ddaear? Mae personoliaeth yn

disgrifio'r ffordd y mae'ch brand yn gweithredu, yn siarad, yn meddwl, 

yn ymddwyn ac yn ymateb.



PERSONOLIAETH BRAND

GWNEWCHYN SIWR BOD PERSONOLIAETH EICH BRAND YN …

UNIGRYW – SUT MAE’N WAHANOL I GYSTADLEUWYR?

YSTYRLON - A YW'N BERTHNASOL I'CH CYNULLEIDFA DARGED?

YN GYSON - A YW'N CAEL EI DDARPARU TRWY'R HOLL SIANELAU CYFATHREBU?

DILYS - A YW'N GREDADWY AC YN GYRAEDDADWY?

PERTHNASOL - I'CH CYNULLEIDFA DARGED?

CYNALIADWY - ALLWCH CHI EI GADW I FYND NEU EI DYFU?



NODWEDDION A BUDDION

Dylech fod yn hyrwyddo'r buddion i'ch cwsmeriaid wrth

hyrwyddo'ch cynhyrchion a'ch brand.

Ystyriwch gwmni sy'n gwerthu sosbenni er enghraifft, y 

NODWEDD yw nad ydyn nhw'n glynu, y BUDD i'r cwsmer yw

ei bod hi'n hawdd ei lanhau hyd yn oed ar ôl i'r cogyddion

gwaethaf eu defnyddio.



CREU EICH DELWEDD

Mae delwedd eich busnes yn rhan bwysig o'ch brand a dylai

adlewyrchu gwerthoedd craidd a phersonoliaeth y cwmni. 

O'ch logo i'r lliwiau a ddefnyddir yn y gweithgareddau

marchnata, dylai'r cyfan fod yn gyson ac yn hawdd ei

adnabod.

Meddyliwch am Coca Cola, gallwch chi adnabod ei liw coch

heb hyd yn oed weld y logo.



CREU EICH DELWEDD

Prynu Prynu Prynu Prynu

Prynu Prynu Prynu Prynu

Melyn –

Optimistaidd

ac Ifanc

Coch – Egniol Glas –

Ymddiried a 

Diogel

Gwyrdd –

Cyfoeth , 

Ymlacio

Oren -

Ymosodol
Pinc –

Rhamantus
Du –

Pwerus

Porffor –

Tawel a 

Lleddf



CREU LOGO

➢ EDRYCHWCH AR LOGOS ERAILLYN EICH DIWYDIANT AM 

YSBRYDOLIAETH

➢ PENDERFYNWCH PA LIWIAU SY'N CYNRYCHIOLI'CH BRAND ORAU

➢ CANOLBWYNTIWCH AR EICH NEGES ALLWEDDOL -YSTYRIWCH

WERTHOEDD EICH BUSNES

➢ YMGORFFORWCH FUDDION ALLWEDDOL EICH BUSNES AR FFURF

WELEDOL

➢ OSGOI TUEDDIADAU, NIDYDYCH CHI AM I'CH LOGO DYDDIO MEWN

YCHYDIG FLYNYDDOEDD

➢ GWNEWCHYN LÂN AC YN DDEFNYDDIOL - DYLAI LOGO DA FOD ,YN

GOFIADWY AC YN AMLWG



GWNEWCH EICH NEGES I WEITHIO

A ydi pawb yn eich cwmni yn deall gwerthoedd craidd eich brand? 

Beth yw barn eich cwsmeriaid am eich cwmni. Beth yw barn eich staff?

Ceisiwch grynhoi'ch cwmni mewn 3 gair

A fyddai'ch staff a'ch cwsmeriaid yn rhoi'r un atebion i chi?



CYN CLOI

Nôd brandio yn y pen draw yw “Teyrngarwch”

Mae cwsmeriaid teyrngar yn gwsmeriaid sy’n

dychwelyd ac yn annog cwsmeriaid newydd.



Cysylltwch â ni

Llinell gymorth ffôn 03000 6 03000
E bost gogledd@businesswales.org.uk 

gorllewincymru@businesswales.org.uk 

@_busnescymru

Busnes Cymru / Business Wales

@busnes.cymru

ADBORTH - http://doo.vote/bwwebw

https://businesswales.gov.wales/cy



DIOLCHYN FAWR

UNRHYW GWESTIYNAU?


