
Cynllun Marchnata
Defnyddiwch y templed isod ar gyfer cynllun gweithredu marchnata a'i adolygu yng nghyfarfodydd tîm eich
digwyddiad i fonitro pob tasg drwy gydol y camau cynllunio.

Enw'r digwyddiad 

Trefnydd y digwyddiad

Lleoliad

Dyddiadau 

Amserau

Niferoedd Disgwyliedig

Disgrifiad o'r digwyddiad
Nodwch thema'r digwyddiad a rhowch flas ar rai o'r gweithgareddau a fydd yn cael eu cynnal.
Enghraifft o ddisgrifiad:
Triathlon mewn tref arfordirol yn cynnwys cystadlaethau, bandiau byw a stondinau bwyd.

Digwyddiadau eraill 
Rhestrwch ddigwyddiadau eraill o'r un maint a mwy a fydd yn cael eu cynnal yn yr ardal bryd hynny yn
ogystal â digwyddiadau eraill yn seiliedig ar thema debyg a fydd yn cael eu cynnal yn rhywle arall ond a fydd
yn apelio at yr un gynulleidfa darged. Mae'n werth meddwl ynghylch pryd y maent yn cael eu cynnal, faint y
maent yn ei godi, faint o bobl sy'n eu mynychu, ac ati.

Digwyddiadau lleol Digwyddiadau tebyg



Proffil(iau) y gynulleidfa darged a'r prif negeseuon
Dylech gynnwys maint y gynulleidfa, pa mor bell yr ydych yn disgwyl iddynt deithio, ystod oedran neu gam
bywyd, diddordebau tebygol a thueddiadau poblogaidd, y sector neu'r math o gynulleidfa a dargedir, e.e.
teuluoedd, busnesau, pobl leol neu dwristiaid. Efallai y bydd angen ichi rannu eich cynulleidfa yn
gynulleidfaoedd targed gwahanol yn ôl pa mor wahanol y mae eu proffiliau. Isod, rhoddir enghreifftiau o
ddwy gynulleidfa darged ar gyfer yr un digwyddiad (triathlon yn yr achos hwn):     

Cynulleidfa Darged 1 

Y prif negeseuon marchnata:

Cynulleidfa Darged 2 

Y prif negeseuon marchnata:

Cynulleidfa Darged 3

Y prif negeseuon marchnata:



Amcanion cyfathrebu 

Ymgyrch(oedd) Marchnata 
Datblygwch eich ymgyrch farchnata o amgylch y cyfuniad o Gynnyrch, Lle, Pris a Hyrwyddo. Rhoddir
esboniad ynghylch pob un o'r rhain yn y blychau isod a gallwch eu defnyddio yn dempled. Os oes gennych
fwy nag un gynulleidfa darged, mae'n well datblygu ymgyrch benodol ar gyfer pob un gan ddefnyddio'r
dulliau a'r negeseuon perthnasol.

Cynnyrch Pris 

Lle Hyrwyddo



Cyllideb
Nodwch gost pob elfen o'ch ymgyrch(oedd) marchnata. Dylech gynnwys y costau hyn yng nghyllideb
gyffredinol eich digwyddiad a sicrhau bod gennych ddigon o incwm i'w talu. Rhoddir enghreifftiau o
gostau marchnata isod.

Marchnata a Hyrwyddo: Y Gost

Hysbysebu

Ffioedd dylunio ac argraffu

Y rhyngrwyd

Y cyfryngau a chysylltiadau cyhoeddus

Ymchwil i'r farchnad

Costau marchnata eraill

Costau marchnata eraill

Costau marchnata eraill

Cyfanswm y Costau

Brandio a Logos 
Os byddwch yn datblygu brand ar gyfer eich digwyddiad, sicrhewch eich bod yn gyson ar draws eich holl
weithgarwch marchnata.  Bydd hyn yn cynnwys tôn, lliwiau, y defnydd o ddelweddau, y defnydd o logos ac
ansawdd yr hyn a gynhyrchir. Yn ogystal, os ydych wedi cael dyfarniad, nawdd neu grant gan gyllidwr
allanol, mae'n debygol iawn y byddant yn disgwyl ichi arddangos eu logos ar ddeunyddiau marchnata neu
eu crybwyll mewn darllediadau radio neu ddatganiadau i'r wasg.  A all eich digwyddiad fanteisio ar
gysylltiad â blaenoriaethau brandio'r gyrchfan? Mae canllawiau ar gael ar y wefan:
www.darganfodsirgar.com. Bydd angen ichi sicrhau eich bod yn deall yr hyn yn union a ddisgwylir gennych
cyn ichi ddechrau hyrwyddo'r digwyddiad.   

Rhestrwch isod yr holl bethau y bydd angen ichi roi ystyriaeth iddynt yn eich deunyddiau a'ch
gweithgareddau marchnata:



Cynllun Gweithredu Marchnata

Y dyddiad y diweddarwyd y cynllun gweithredu ddiwethaf:

Y Dasg Pwy Erbyn pryd Statws

e.e. canfod costau hysbysebu  JB 31 Ionawr Cwblhawyd

Defnyddiwch y templed isod ar gyfer cynllun gweithredu marchnata a'i adolygu yng nghyfarfodydd tîm eich
digwyddiad i fonitro pob tasg drwy gydol y camau cynllunio.
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