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Yn y digwyddiad diwethaf, roedd hi'n dda clywed cymaint o 
aelodau a gwesteion o gwmpas y byrddau yn dweud sut 
roeddent wedi gweithio gydag aelodau eraill o'r clwb a defny-
ddio eu gwasanaethau. Mae'n cymryd amser i ddatblygu 
perthynas waith ond mae'n ffordd gost-effeithiol o ddatblygu 
rhwydwaith o bobl sy'n barod i ddefnyddio neu gymeradwyo 
eich busnes.

Gyda hynny mewn golwg, edrychaf ymlaen at eich gweld chi i 
gyd yn ein digwyddiad Nadolig, a noddir gan gyfreithwyr 
Everett Tomlin Lloyd a Pratt, lle, ochr yn ochr â'r cyfle i wneud 
cysylltiadau newydd a hyrwyddo'ch busnes yn ystod y 
sesiynau rhwydweithio, byddwn yn cael ein difyrru gan y 
Bonheddwr Roy Noble.
 
Mae ein hagenda dan ei sang â digwyddiadau ar gyfer y 
flwyddyn nesaf ac os oes gan unrhyw fusnes ddiddordeb 
mewn noddi unrhyw un ohonynt, cofiwch roi gwybod i ni.
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Mae'n anhygoel meddwl ein bod ni'n agosáu at ddiwedd 
blwyddyn wych arall i'n clwb busnes a bod hi'n bryd inni 
ddechrau meddwl am adnewyddu ein tanysgrifiadau ar gyfer 
y flwyddyn nesaf.

Thema'r rhifyn hwn yw marchnata a dylai pob busnes p'un a 
yw'n newydd sbon neu wedi'i hen sefydlu sylweddoli pwysigr-
wydd creu brand neu ddelwedd a meddu ar gynllun ar sut i 
hyrwyddo'i hun i ddarpar gwsmeriaid a chwsmeriaid sydd 
eisoes yn bodoli.

Un ffordd o wneud hyn yw chwarae rhan weithredol yn y 
gymuned leol - boed hynny trwy nawdd, gwirfoddoli neu drwy 
gymryd rhan mewn clybiau, digwyddiadau cymunedol neu 
glybiau busnes fel ein un ni.

ARCHEBWCH EICH LLE yn y digwyddiad hwn: 

http://bit.ly/tbv-rhagfyr-2018

Mae ein cyfarfod Nadolig a noddir gan Everett Tomlin Lloyd a 
Pratt, yn addo i fod yn noson gofiadwy gydag un o ddarlledwyr 
mwyaf poblogaidd Cymru, y ffantastig Roy Noble. Cynhelir y 
noson yn ein lleoliad sefydledig, Clwb Golff Greenmeadow. Ar 
y noson bydd yna hefyd gyfle i rhwydweithio, sydd yn hynod 
boblogaidd erbyn hyn, i sicrhau bod gennych gyfle i wneud 
cysylltiadau newydd yn ogystal â chael eich difyrru!

2019 TBV Quarterly 
events will be announced 
soon!

Nodiadau’r 
Cadeirydd

Ashley Harkus
Cadeirydd, Llais Busnes 
Torfaen

Ddim yn aelod? Beth am ymuno
â ni a dod i’r digwyddiad?
Ffoniwch 01633 648644                                                                 
E-bost: info@southwalesbusiness.co.uk                                                            
Cliciwch ar y ddolen ganlynol:                                     

http://bit.ly/TBV-business-club-cy

Mae gan yr aelodau hawl i 2 le am ddim yn y digwyddiad hwn, 
felly gwnewch yn siŵr eich bod yn dod â chydweithiwr, cleient 
neu gyswllt busnes fel y gallwn gyfnewid cysylltiadau gwerth-
fawr ar gyfer ein busnesau.. 
 
Galla aelodau o Lais Busnes Torfaen ddod â baner sbonc 
gyda nhw hefyd – a wnewch chi nodi ar y ffurflen bwcio 
electronig os fyddwch yn dod ag un gyda chi.

TUDALEN 3
Meddwl Dylunio 
Strategol

TUDALEN 5
Dod â’ch Cynnyrch i’r 
Farchnad 

TUDALEN 6 & 7
Cyfarfod y busnesau a 
lwyddodd!
GDPR
New GDPR sign up form to keep 

YN Y RHIFYN HWN:
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Ein Digwyddiad
Nesaf

Dyddiad i’ch dyddiadur

Greenmeadow Golf and Country Club,
Cwmbran



Ysgrifennu Ar Gyfer Eich Busnes / 
Arena Ddigidol 

JULY - AUGUST
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Pa mor bwysig yw ysgrifennu ar gyfer eich busnes / arena 
ddigidol yn yr 21ain ganrif? Mae pob busnes, waeth beth 
yw ei faint, yn ymwybodol o'r angen i greu brand, deuny-
ddiau gweledol bywiog a phresenoldeb ar gyfryngau 
cymdeithasol fydd yn denu cwsmeriaid mewn marchnad 
gystadleuol sydd ar gynnydd. Fodd bynnag, mae'r testun 
sy'n cyd-fynd â phob un o'r rhain yn un agwedd sy'n aml 
yn cael ei hanwybyddu.

Mae cyfathrebu yn y gofod digidol yn gyflym. Gyda'r 
defnyddiwr yn boddi mewn cymaint o wybodaeth, sut 
fedrwch chi fynd ati i amlygu testun eich busnes?

Ysgrifennu ar gyfer Gwefan
Mae gwefan eich busnes yn hanfodol i'ch presenoldeb ar-lein. 
Rhaid i'r testun ar bob tudalen fod yn glir oherwydd bod eich 
ymwelwyr am ddod o hyd i'r wybodaeth yn gyflym. 'Anelwch 
am o leiaf 300 o eiriau ar bob tudalen.

Mae geiriau allweddol yn hanfodol os ydych am iddynt gael eu 
hadnabod yn y chwiliadau cywir ar-lein. Cofiwch gynnwys yr 
allweddeiriau yn y frawddeg gyntaf a'r wybodaeth bwysicaf yn 
y paragraff cyntaf. Cofiwch y gallai eich cwsmeriaid fod yn 
defnyddio dyfais symudol felly gofynnwch i chi'ch hun sut bydd 
y testun yn edrych ar ffôn symudol. Dylai'r paragraffau fod yn 
fyr ac wedi'u rhannu gan is-benawdau.

Mae peiriannau chwilio'r rhyngrwyd yn dod yn fwyfwy deallus. 
Maent yn gwybod beth mae eu defnyddwyr eisiau a sut i 
gyflawni'r canlyniadau perthnasol. Efallai y bydd gwefan sydd 
heb ei diweddaru ers ychydig flynyddoedd yn berthnasol i'ch 
busnes ond mae'n annhebygol o sgorio'n uchel gyda'r 
algorithmau diweddaraf. Mae hyn yn golygu y gallai eich 
gwefan fod ychydig yn israddol na gwefannau eraill sy'n 
diweddaru eu cynnwys ysgrifenedig yn gyson.

Dyma ble mae blogiau busnes yn hanfodol. Mae blogiau yn 
eich galluogi i ddiweddaru eich gwefan yn rheolaidd heb orfod 
newid y wybodaeth yn gyson ar eich tudalennau craidd 
(Cartref, Amdanom ac ati). Credir mai 300 o eiriau yw'r 
isafswm i fodloni'r gofynion cynnwys ffres. Fodd bynnag, nid 
oes rheol ddiffiniol.

Gallech ysgrifennu post blog am lansiad eich cynnyrch diwed-
daraf neu i roi rhesymau pam fod eich cwsmeriaid angen y 
gwasanaethau rydych chi'n eu darparu. Meddyliwch am y 
cwestiynau y mae eich cwsmeriaid yn debygol o ofyn a bydd 
hyn yn rhoi syniadau ynglŷn â chynnwys ac allweddeiriau i chi. 
Dylai eich allweddair ymddangos yn y frawddeg gyntaf yn yr 
un modd ag ar eich tudalennau rhyngrwyd eraill.

Gallwch hefyd ddefnyddio'ch blog fel bachyn. Er enghraifft, fel 
ysgrifennwr mae'n debyg bod gan ganran o'r ymwelwyr i fy 
ngwefan ddiddordeb mewn cynnwys sy'n gysylltiedig ag 
ysgrifennu. Felly, rwy'n postio pynciau fel cyfweliadau ag 
awduron.

Er nad yw hyn yn gwerthu yn uniongyrchol, mae'n denu pobl. 
Ar ôl ymweld â'm blog, mae'n debyg y byddant yn clicio ar fy 
nhudalennau eraill ac yn darllen am fy musnes. O hyn, gallent 
roi archeb.

Ysgrifennu ar gyfer Cyfryngau 
Cymdeithasol
Rhannwch eich blogiau ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol. 
Gallai defnyddwyr eraill eu rhannu hefyd ac yna byddwch wedi 
hyrwyddo eich busnes i ddarpar gwsmeriaid newydd, a'r cyfan 
oll heb dalu am hysbyseb.

Mae angen i'r testun ar gyfer cyfryngau cymdeithasol gael 
effaith. Mae miloedd o negeseuon cyfryngau cymdeithasol yn 
cael eu llwytho i fyny bob eiliad, felly, er mwyn helpu i roi lle 
blaenllaw i’ch un chi, ymchwiliwch i'r gwahanol safleoedd a'r 
amserau gorau i'w postio er mwyn ymgysylltu i'r eithaf.  

Cadwch y testun yn fyr gan sôn am un pwnc ar y tro. 
Ychwanegwch hashnodau i ganiatáu i'ch neges gyrraedd 
cynulleidfa ehangach. Ystyrir bod dau hashnod ar y neges yn 
ddelfrydol er y bydd rhai safleoedd yn caniatáu mwy. Dylech eu 
hymgorffori yn y frawddeg fel eu bod yn teimlo eu bod yn 
perthyn yno yn hytrach na'u gorfodi i fod yno.

Ysgrifennu ar gyfer Deunyd-
diau Sy’n Cael Eu Hargraffu
Mae lle dal i fodoli ar gyfer dulliau argraffu traddodiadol, fel 
datganiadau i'r wasg a thaflenni, yn yr arena fusnes. Y gwaha-
niaeth gyda'r math hwn o ysgrifennu, ymhob tebyg, yw y bydd 
yna gyfyngiad llym ar y gofod a bydd y gynulleidfa yn gyfynge-
dig i'r ardal ddosbarthu. Mae hyn yn rhoi cyfle i gyfarwyddo'ch 
neges i grwpiau penodol o bobl felly canolbwyntiwch ar yr 
agwedd o'ch busnes sy'n berthnasol iddynt hwy.

Y rhan bwysicaf o unrhyw fodd o ysgrifennu ar gyfer busnes yw 
cywirdeb. Gwiriwch eich ffeithiau, gramadeg a sillafu yn ofalus 
gan fod hyn yn dangos eich bod yn rhoi sylw i'r mân bethau. 
Ysgrifennwch ddrafft cyntaf, ei adael ac ail-edrych arno'n 
ddiweddarach gyda llygaid ffres er mwyn i chi weld unrhyw 
gamgymeriadau.

Nid oes rhaid i ysgrifennu am yr arena busnes / digidol fod yn 
frawychus ond gall y geiriau a'r negeseuon y byddwch chi'n eu 
cyfleu, effeithio'n sylweddol ar lwyddiant eich strategaeth 
farchnata.

  
CYLCHLYTHYR (CLWB) LLAIS BUSNES TORFAEN  | TACHWEDD 2018 



Sut i greu
Cynllun Marchnata 
Ymarferol 
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Nid oes angen i farchnata fod yn rhywbeth sy'n peri pryder i 
berchnogion busnesau bach. Gyda chynllun clir, syml sydd 
wedi ei gynllunio'n dda, gall busnesau bach a chanolig farch-
nata eu hunain yn effeithiol, hyd yn oed mewn marchna-
doedd llawn sy'n cynnwys cystadleuwyr â chyllidebau mawr. 
Y tric yw gosod y sylfeini cywir a chyflawni'ch strategaeth.

Ymchwilio a rhoi’r
hanfodion yn eu lle
Gwnewch ymchwil y farchnad ar gyfer y farchnad a'r cwsme-
riaid nodweddiadol yr ydych yn eu targedu, y rheini sy'n 
cystadlu yn eich erbyn a'r farchnad yr ydych chi'n gweithredu 
ynddi. Meddyliwch hefyd am ffactorau allanol a allai gael 
effaith ar eich busnes. Aseswch amrediad eich cynnyrch ac 
ystyriwch a yw pob cynnyrch yn fusnes sy'n fuddiol i chi.
Trwy ddeall pa gynhyrchion sydd fwyaf proffidiol i chi, 
gallwch ddylunio'ch strategaeth farchnata i ganolbwyntio ar 
y rhai sy'n creu'r elw mwyaf. Fel rhan o'r ddogfen hon, 
lluniwch ddatganiad o'ch sefyllfa sy'n diffinio lle rydych chi 
nawr, beth yw eich nodau, a sut ydych chi'n bwriadu eu 
cyflawni. Penderfynwch faint y byddwch chi'n ei wario ar 
farchnata a'r hyn y byddwch chi'n ei wneud, e.e. digwyddia-
dau, cysylltiadau cyhoeddus, argraffu neu farchnata digidol.

Gosod nodau realistig
Mesurwch eich gweithgaredd marchnata i ddangos pa 
dactegau oedd werth chweil ai beidio. Ystyriwch eich dulliau 
mesur llwyddiant; mae rhai gweithgareddau fel Cysylltiadau 
Cyhoeddus yn anoddach i'w mesur oherwydd eu bod yn 
ymwneud mwy ag adeiladu brand. Mae e-farchnata ar y llaw 
arall yn tueddu i fod yn hawdd ei fesur oherwydd bod yr 
alwad i weithredu fel arfer yn bryniant neu gofrestriad union-
gyrchol, ar-lein.

Cynllunio’r manylion
Canolbwyntiwch ar y sianelau sy'n gweithio i chi a pheidiwch 
â gwastraffu amser gyda'r rhai sy'n ymylol. Er enghraifft, yn 
hytrach na cheisio sefydlu sawl cyfrif cyfryngau cymdeitha-
sol ar draws gwahanol lwyfannau, buddsoddwch mewn dau 
sy'n gweithio i'ch busnes a neilltuo amser, sgiliau ac egni i'w 
datblygu. Buddsoddwch yn eich gwefan a sicrhau ei bod ar 
ei gorau ar gyfer y daith gorau posib i gwsmeriaid. Dewiswch 
gyfryngau argraffu sydd yn mynd i weithio i chi, nid pentyrrau 
diddiwedd o daflenni.
Y gyfrinach o ran marchnata effeithiol yw cynllunio, adolygu 
a gwella’ch dulliau. Daliwch ati, gan wella, ymrwymo i greu 
gwelliannau parhaus ac esblygu. Mae’r canlyniadau o fewn 
eich cyrraedd.

Podlediadau. Ni allwch droi heb glywed amdanynt. Dyma’r 
‘gair’ ar wefusau pawb ar hyn o bryd (ac yn eu clustiau!).

Eisoes mae 1 o bob 10 oedolyn yn y DU yn gwrando ar podle-
diadau bob wythnos. Mae nifer y gwrandawyr yn cynyddu, ac 
mae'r gwrandawyr hynny (a darpar gwsmeriaid) yn ffyddlon ac 
yn awyddus i ddysgu.

I fynd yn ôl at yr hanfodion, mae podlediad yn gyfres o ffeiliau 
sain digidol y gellir eu lawr lwytho ar eich ffôn, eich tabledi 
neu'ch gliniadur. Neu, mewn ffordd arall, mae'n fath o sioe 
radio heb yr angen am unrhyw orsaf radio, na radio i wrando 
arni. Gall unrhyw un eu recordio a'u cyhoeddi. Gall gwran-
dawyr chwilio am bwnc y maent am glywed mwy amdano, lawr 
lwytho podlediad ar y pwnc hwnnw a gwrando arno. Lle 
bynnag maen nhw eisiau. Pryd bynnag maen nhw eisiau. Am 
ddim.

Hyd yma, podlediadau oedd y cyfrwng a ddefnyddiai cwmnïau 
cyfryngau ac unigolion oedd am adrodd stori. Ond gyda 
chymorth cwmnïau cynhyrchu clywedol profiadol, mae fwyfwy 
o fusnesau, mawr a bach, yn dechrau ymuno. 

Mae yna dri math o podlediadau brand, fel y gelwir hwy. Mae'r 
math cyntaf yn dangos eich maes arbenigedd. Felly, er 
enghraifft, mae gan Tinder ei sioe gariadon ei hun ac mae 
Mumsnet yn rhannu straeon am fabanod gyda rhieni newydd. 
Yr ail fath yw lle mae'r cynnwys yn cyd-fynd â gwerthoedd eich 
cwmni. Mae gan Starbucks podlediad sy'n tynnu sylw at bobl 
gyffredin sy'n gwneud gwahaniaeth yn eu cymunedau. Yn y 
cyfamser, mae eBay yn rhoi ysbrydoliaeth i bobl sy'n dechrau 
busnes eu hunain. Y math olaf o podlediad wedi'i brandio yw'r 
mwyaf dyngarol efallai - lle rydych chi'n rhoi eich enw a'ch arian 
i greadigrwydd pobl eraill. Yr enghraifft orau o hyn yw darparwr 
drama sain, The General Electric Theater – sy’n adlais i rôl 
cwmni’r UD fel noddwr dramâu ar deledu yn y 1950au.

Yr hyn sy'n wych am bodlediadau yw y gall unrhyw un 
ddechrau un, a gyda ychydig iawn o arian. Ar ei lefel fwyaf 
sylfaenol, bydd angen gwefan ar-lein arnoch fel Spreaker 
(safleoedd eraill ar gael), eich ffôn symudol gyda'i glustffonau, 
a meddalwedd golygu am ddim, fel Audacity. Yn yr un modd â 
phopeth arall, gallwch ehangu’ch offer gydag eitemau ychwa-
negol fel microffonau a recordwyr i weddu i’ch amgylchiadau. 
Rydym wedi cychwyn blog bach i’ch rhoi ar ben y ffordd. Y 
gyfrinach yw sicrhau eich bod yn cynllunio’ch cynnwys ymhell 
o flaen llaw, sicrhau bod gennych stôr o gynnwys yn barod i’w 
rhyddhau a bod gennych ymgyrch farchnata gadarn yn gefn 
iddo. Dyna pam y dylech fod yn rhan o’n strategaeth Marchna-
ta a Chyfathrebu. Gair o rybudd. Ceisiwch beidio â gwneud 
hwn yn declyn gwerthu. Mae pobl sy’n gwrando ar podlediadau 
yn hoffi stori dda, felly gwnewch yn siŵr bod eich un chi yn 
ddiddorol bob tro.

Podlediadau - 
beth yw'r holl 
ffwdan?!
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Pethau i’w gwneud a pheidio eu 
gwneud ar Gyfryngau Cymdeithasol 
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SEPTEMBER

OCTOBER
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Ewch lle mae’ch cwsmeriaid

Agor sianelau cyfathrebu da gyda’ch cwsmeriaid yw’r 
allwedd.   Ceisiwch ganfod pa lwyfannau cyfryngau cymde-
ithasol y maen nhw’n eu defnyddio, ymunwch â nhw a chreu 
eich presenoldeb ar lein i gysylltu’n ddyfal â'ch cwsmeriaid.  

Mesir canlyniadau yn erbyn
amcanion
Unwaith y byddwch chi ar y cyfryngau cymdeithasol, 
peidiwch â gorffwys ar eich rhwyfau, gwnewch eich gwaith 
cartref a chanfod a yw'n gweithio mewn gwirionedd o ran eich 
nodau busnes - bydd gwneud hyn hefyd yn eich helpu i 
ganfod beth allech chi ei wneud yn well.  

Cael rhagor o ddilynwyr
Mae defnyddio dolenni cyfryngau cymdeithasol ar eich 
gwefan a'ch e-byst yn ffordd hawdd o gyfeirio pobl at eich 
tudalen Facebook, cyfrif Twitter ayb, gan ddenu rhagor o 
ddilynwyr. 

Cadw llygad ar newidiadau yn y byd 
cymdeithasol
Mae byd y cyfryngau cymdeithasol yn datblygu’n barhaus ac 
mae yna fwy a mwy o lwyfannau’n dal i ymddangos o hyd.  
Cadwch i fyny â’r newyddion cyfryngau cymdeithasol 
diweddaraf a bod un cam ar y blaen.       

Derbyn beirniadaeth ac ymateb yn 
gadarnhaol
Weithiau, bydd cwsmeriaid yn defnyddio’r cyfryngau cymde-
ithasol i gwyno’n gyhoeddus.  Y rheolau euraidd yw peidio â 
bod yn amddiffynnol na chael eich tynnu i ddadl ar lein - 
ymateb yn brydlon, diolch iddyn nhw am ddwyn hyn i'ch sylw, 
bod yn gadarnhaol ond, yn fwy na dim, peidio â'u hanwy-
byddu na'u dileu.    Gofynnwch i'ch cwsmeriaid am eu 
sylwadau a gweithredu arnyn nhw i ddangos eich bod yn 
gwrando.

Byddwch yn gyson, a pheidiwch â 
dweud celwyddau
Byddwch yn gyson yn y negeseuau rydych yn eu gosod ar y 
cyfryngau cymdeithasol a darparu gwybodaeth onest, gywir 
rhag codi gwrychyn - neu fe fydd yn sicr o ddod yn ôl a'ch 
brathu ryw bryd!

Iawn neu beidio, mae'r cyfryngau cymdeithasol yma i aros.   Ewch ar y blaen o'r cychwyn cyntaf 
ar y cyfryngau cymdeithasol gyda'n hawgrymiadau gwych.  

Camau nesaf – archebwch le mewn gweithdy 
“Gwerthwch fwy drwy ddefnyddio’r Cyfryngau Cymdeithasol” 
i ddarganfod sut gallwch ddefnyddio’r cyfryngau cymdeitha-
sol i werthu’ch cynnyrch a gwasanaethau a rhoi hwb i’ch 
busnes – Cofrestrwch eich diddordeb mewn gweithdy 
Cyflymu Cymru i Fusnesau yn eich ardal chi

Cynllun a ariennir yn llawn drwy gefnogaeth Llywodraeth 
Cymru a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) yw 
Cyflymu Cymru i Fusnesau, sy’n cynnig cyngor digidol 
busnes 1-1 a gweithdai rhad ac am ddim.

Am ragor o wybodaeth ewch i’r wefan neu chwiliwch 
ar-lein: Cyflymu Cymru i Fusnesau

NE W ONLINE SHOP
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5 Awgrym Marchnata ar gyfer y Nadolig
Waeth beth yw eich teimladau personol am yr 
adeg hon o'r flwyddyn, mae Nadolig yn cynnig 
her a chyfle i fusnesau bach.

Dyma'r amser perffaith i ymlacio ychydig a rhannu rhywfaint o 
hwyl y Nadolig gyda'ch cwsmeriaid hen a newydd. Dyma ein 
5 awgrym gorau i fywiogi'ch ymdrechion marchnata ar 
gyfer y Nadolig.

     

      Rhowch y gorau i hyrwyddo

Wrth gwrs, rydych chi am werthu eich cynnyrch neu'ch 
gwasanaeth. Ond ar yr adeg hon o'r flwyddyn beth am 
ledaenu rhywfaint o hwyl y Nadolig gyda negeseuon o gyfar-
chion y tymor. Neu hyrwyddo cynigion newydd ar gyfer yr ŵyl. 
Wedi'r cyfan, daw'r Nadolig ond unwaith y flwyddyn.

       Lledaenwch eich sirioldeb

Gwahoddwch eich cefnogwyr i ryngweithio gyda chi ar y 
cyfryngau cymdeithasol busnes o'ch dewis. Gallech gynnal 
cystadleuaeth neu gynnig codau disgownt arbennig i'r person 
cyntaf sy'n hoffi eich statws neu unrhyw un sy'n ymweld â'ch 
busnes ac yn eich tagio mewn neges

       Anfonwch gerdyn

Ydy, mae pobl dal i wneud hynny. Rhowch syrpreis i’ch 
cwsmeriaid ffyddlon ac anfonwch gerdyn Nadolig atynt ac 
efallai anrheg fach, fel calendr neu losin i ddweud diolch!

      
      Beth am gynnal
      digwyddiad ar gyfer yr ŵyl

Beth am wahodd rhai o'ch cwsmeriaid mwyaf ffyddlon i 
ymgynnull i ddathlu'r tymor. Does dim rhaid iddo fod yn 
ddigwyddiad mawr, a bydd yn gyfle da i ddod i adnabod y 
bobl sy'n cefnogi eich busnes ac efallai hyd yn oed 
gwneud rhai cysylltiadau newydd.

     Addaswch dempled
     eich e-bost

Gall newid eich pennawd e-bost safonol i un mwy Nadoli-
gaidd rhoi gwen ar wyneb rhywun, a phwy a ŵyr, gallai 
hyd yn oed ysbrydoli rhywun i brynu.
Nid oes angen i unrhyw rhai o'r rhain gostio llawer mwy 
na rhoi ychydig o sylw ychwanegol i fanylyn ond gallai 
wneud argraff a denu sylw atoch yng nghanol anhrefn 
cyffredinol yr amser hwn o'r flwyddyn

BOXING DAY

SALE
UP TO

OFF
80% 

Christmas
Merry

We wish you a 
Merry Christmas!

Aelodaeth ar gael nawr – 14 mis                      
(5 cyfarfod am un ffi!)
Mae’r aelodaeth yn fforddiadwy gyda thâl untro o: 
£60 am y flwyddyn i fusnes sydd dan flwydd oed. 
£84 i fusnes sydd â llai na 4 o weithwyr.
£102 i 5+ o weithwyr. 
Nid oes ffioedd cudd ac fel aelod fe gewch dau le am ddim
ym mhob cyfarfod. 

Ffôn: 01633 648644                                                       
E-bost: info@southwalesbusiness.co.uk                                                                               

Heb ymaelodi eto? 
Beth am ymaelodi nawr ar gyfer 2019!  

Cliciwch ar y ddolen ganlynol:                                     
http://bit.ly/tbv-membership-join
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Gwneud i’ch gwefan weithio ar gyfer eich busnes 

Mae’n bwysig nodi hefyd na ddylai cyfryngau cymdeithasol 
gael eu defnyddio yn lle gwefan. Am y rheswm syml mai 
gwefan yw’r un peth sydd dan eich rheolaeth chi, rhywbeth 
rydych chi yn berchen arno. 

Os yw cwmni’n dibynnu’n llwyr ar y cyfryngau cymdeithasol i 
gynhyrchu busnes, beth sy’n digwydd os yw cymwysiadau 
cyfryngau cymdeithasol yn diweddaru eu meddalwedd a 
newid eu halgorithmau? Mae’n ormod o risg gadael busnes 
yn agored i feddalwedd cyfryngau cymdeithasol nad oes 
gennych reolaeth drosto.
 
Mapiau Google 
Mae’n rhad ac am ddim i fusnesau gofrestru cwmni gyda 
Google i ymddangos ar fap Google.  Mae Mapiau Google 
hefyd yn ymddangos ar dudalen gyntaf Google.  Medrwch 
lanlwytho ffotograffau, delweddau a mwy o’ch proffil Mapiau 
Google (a elwir nawr yn Google My Business).  Mae hyn yn 
hollbwysig i fusnesau, gyda dolen yn ôl i’ch gwefan chi!

Adolygiadau 
Mae adolygwyr arlein yn ddylanwadwyr pwysig a all helpu i 
hyrwyddo eich gwefan a’ch busnes. Mae nifer o becynnau 
adolygu ar gael (e.e. Google, Facebook) a gellir eu harddan-
gos i gyd drwy eich gwefan.

Cadw Diddordeb eich Cynulleidfa
Unwaith y mae gennych ymwelydd ar eich gwefan, mae’n 
bwysig cadw eu sylw. Ar gyfartaledd mae gan ymwelwyr 
drothwy amynedd o 7 eiliad cyn iddynt gau’r dudalen a mynd 
i rywle arall. Yn ein profiad ni, mae 4 prif reswm pam fo hyn 
yn digwydd:
1. Dylunio gwael (symud o gwmpas y wefan a chynllun)
2. Perfformiad gwael (araf a phroblemau technegol)
3. Gwybodaeth amherthnasol (cynnwys ysgrifenedig a 
delweddau)
4. Ddim yn gweithio’n dda ar ffonau symudol (gwefannau 
nad ydynt yn addasu i faint y sgrin)
 
Mae’r holl ffactorau ar y dudalen yma yn hawdd i’w cywiro ac 
nid oes esgus dros golli cwsmer ar y pwynt hwn.

Nid oes yn rhaid i wneud y mwyaf o’r cyfleoedd marchnata 
digidol sy’n llifo o’ch gwefan fod yn anodd. Dyma ddeg 
awgrym gan rywun sy’n gweithio yn y diwydiant.

Ymroddiad
Mae marchnata digidol yn rhan o fusnes ac mae’n gofyn am 
ymroddiad, ymrwymiad a sylw. Os na fedrwch gynnal adrod-
diad newyddion/blog neu dudalen Facebook, hyd yn oed os 
ydych yn colli cyfle, nid yw’n edrych yn dda os ydych chi’n 
cychwyn rhywbeth ac yna heb amser i’w roi iddo.
 
Y newyddion da – os ydych yn rhoi’r amser, mae’r rhan fwyaf 
o’r pecynnau marchnata yn rhad ac am ddim! Hefyd, mae 
cannoedd o diwtorialau fideo arlein i’w gwylio os oes angen 
hyfforddiant ychwanegol arnoch.

 

Strategaeth 
Mae’n bwysig ysgrifennu cynllun marchnata ar gyfer eich 
gwefan busnes. Bydd yn canolbwyntio eich meddwl, caniatáu 
i chi ddyrannu amser penodol ar gyfer marchnata a’ch galluo-
gi i gofnodi unrhyw gostau. Bydd hefyd yn caniatáu i chi 
ddadansoddi a chymharu llwyddiannau/methiannau eich 
ymdrechion marchnata o gymharu â’r cynllun gwreiddiol, gan 
eich galluogi i newid pethau yn y dyfodol..
 

Traffig Gwefan a Chyfryngau Cymdeithasol
Gellir cynhyrchu traffig i’ch gwefan trwy farchnata uniongyr-
chol neu anuniongyrchol. Er enghraifft, gallai marchnata 
uniongyrchol fod yn rhywun sydd wedi derbyn cylchlythyr 
ebost neu rywun sydd eisoes yn gwybod am enw eich 
busnes. Gallai marchnata uniongyrchol fod yn rhywun a 
gafodd hyd i chi wrth chwilio am ganlyniadau, hysbysebion y 
telir amdanynt, y cyfryngau cymdeithasol neu fideos.
 
Gelwir marchnata anuniongyrchol yn ffactorau oddi ar y 
dudalen (dylanwadau allanol). Maent yn chwarae rôl fawr 
iawn o ran eich helpu i hyrwyddo eich busnes ac mae’r rhan 
fwyaf o’r pecynnau ar gael yn rhad ac am ddim. Mae llwyfan-
nau cyfryngau cymdeithasol yn enghraifft o ddylanwad allanol 
a dylai popeth a lanlwythir gysylltu’n ôl i’ch gwefan er mwyn 
gyrru traffig i’ch gwefan drwy’r amser.
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Rachael Bird Freelance Writer
www.rachaelbird.com
Cymraeg Byd Busnes
www.gov.wales/cymraeg

Optimeiddio Gwefan
Mae’n bwysig cofio mai rôl peiriant chwilio yn syml yw 
cysylltu rhywun sy’n chwilio am rywbeth gyda gwefan 
gyda’r wybodaeth honno, y cynnyrch neu’r gwasanaeth 
hwnnw. Rhaid i’r wybodaeth a ychwanegir i’r dudalen fod yn 
gyson â’r chwiliad a rhaid i gynllun y dudalen ddilyn yr 
arferion gorau a bennir gan y peirannau chwilio. Mae nifer o 
becynnau am ddim ar gael hefyd i chi ddweud wrth  beirian-
nau chwilio i ddod i gael hyd i chi (e.e. Google Search 
Console).
 

Marchnata Ebost
Mae mwyafrif pobl yn edrych ar eu ebost yn rheolaidd drwy 
gydol y dydd. Fel rheol, dim ond un cyfeiriad ebost busnes 
ac un cyfeiriad preifat sydd ganddynt. Am y rheswm hwn, 
mae marchnata ebost uniongyrchol yn dal yn bwysig iawn 
gan ei fod yn debygol o’u cyrraedd yn uniongyrchol.
 
Ar 25ain Mai 2018, daeth y Rheoliad Diogelu Data Cyffredi-
nol (RhDDC) i rym. Gorfodwyd pob busnes i ofyn i’w tanys-
grifwyr presennol os hoffent aros ar y rhestr e-bostio. 
Diflannodd llawer o restri dros nos, a chredwn ni bod 
hynny’n beth da. Mae gan fusnesau nawr restr o danysgrif-
wyr sydd wirioneddol eisiau clywed ganddyn nhw.
 
I helpu eich busnes i redeg ymgyrchoedd marchnata ebost 
proffesiynol mae pecynnau am ddim ar gael arlein (e.e. 
Mailchimp).  Mae’r rhain yn cynnwys ffurflenni arlein y gellir 
eu hychwanegu i’ch gwefan i ymwelwyr newydd danysgrifio 
i’ch cylchlythyr.

 

 

Blogiau / Newyddion Diweddaraf  / Dyddlyfr
Mae blog yn rhywle lle medrwch rannu cynnwys difyr, perthna-
sol a llawn gwybodaeth am eich busnes. Mae’n rhywle lle 
medrwch wahodd pobl i gyfarfod eich tîm, eich man gwaith 
a’ch bywyd gwaith bob dydd. Yn dechnegol, bob tro byddwch 
yn creu post blog newydd, mae’n cynhyrchu tudalen newydd 
ar eich gwefan. Heb sylweddoli, rydych yn tyfu eich gwefan yn 
organig. Mae hyn hefyd yn fuddiol o ran peiriannau chwilio gan 
y medrent weld ei bod yn wefan actif.
 
Os yw eich gwefan wedi ei hadeiladu gan ddefnyddio system 
rheoli cynnwys gyfeillgar megis WordPress, medrwch 
ychwanegu’r cynnwys hwn ar eich ffôn, llechen neu gyfrifiadur. 
Medrwch hefyd drefnu bod gwybodaeth yn ymddangos ar 
ddyddiadau/amserau penodol yn y dyfodol.

Datganiadau i’r Wasg
Ysgrifennwch ddatganiad i’r wasg a’i anfon at y papur newydd 
lleol, ac os byddant yn ei gyhoeddi, bydd yn mynd yn eu papur 
newydd digidol nhw. Efallai hefyd y cewch ddolen yn ôl i’ch 
gwefan. Bydd y cysylltiad hwn gyda gwefan sefydledig hefyd 
yn gwella eich sgôr o ran lle mae eich gwefan yn ymddangos 
wrth i bobl chwilio.Hoffem ddiolch i'n cyfranwyr:

Aelodau newydd
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