
Cyngor Marchnata 

Cyfle i ymgysylltu â phobl, 
marchnata eich digwyddiad 
a gobeithio y cewch Wythnos 
Llyfrgelloedd wych!
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Fis Hydref, rydyn ni eisiau i bobl ddarganfod yr 
amrywiaeth o bethau maen nhw’n gallu ei wneud 
yn eu llyfrgell, a chael profiad anhygoel y byddan 
nhw’n ei rannu ac yn dweud wrth bobl eraill 
amdano. Gwnewch y mwyaf o’r cyfle i farchnata 
eich llyfrgell er mwyn helpu rhagor o bobl i 
ddarganfod beth y gallwch chi ei wneud iddyn 
nhw.

dewch i ddarganfod 
rhywbeth newydd
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Cyngor ar sut i wneud y  
mwyaf o Wythnos Llyfrgelloedd:

1  Cofiwch fod y rhan fwyaf o bobl  
rydych chi eisiau eu cyrraedd ar-lein 

Bwysicaf oll yn 2017, mae siarad gyda’ch cynulleidfaoedd yn  
dibynnu’n helaeth ar fod yn rhan o’r gymuned - ar-lein ac all-lein.  
Mae cymaint o resymau da i hyrwyddo eich gweithgareddau  
ar-lein.

Mae sianeli ar-lein yn galluogi eich llyfrgell i gael presenoldeb  
gweledol a pharhaol yn eich cymuned.

Gallwch chi gadw mewn cysylltiad gyda’ch defnyddwyr yn hawdd  
ac amlygu eich hun i gynulleidfaoedd newydd; neu ymgysylltu’n  
uniongyrchol â’r bobl rydych chi wirioneddol eisiau ennyn eu  
diddordeb, fel gwleidyddion lleol, newyddiadurwyr a.y.y.b.

Gall creu cynlluniau syml a digwyddiadau marchnata eich hun  
ar-lein fod yn gyflym ac yn rhad ac am ddim.

Ond yn bwysicaf oll, mae cymaint o bobl yn dibynnu ar eu  
dyfeisiau i wneud cynlluniau ac i gael gwybod beth sy’n digwydd.

2   Crëwch sianeli ar gyfer eich llyfrgell 

Mae'n werth treulio amser yn datblygu presenoldeb ar-lein. Yn ogystal  
â gwefan eich mudiad mae’n wych i lyfrgell gael ei sianeli ar-lein ei hun,  
yn dudalennau Facebook neu Instagram, ffrwd Twitter, sianel YouTube a.y.y.b.  

Mae postio am ddigwyddiadau a phlatfformau blogio yn ffordd wych arall i  
arddangos eich newyddion a sicrhau bod modd darganfod eich digwyddiad  
ar-lein, a’i fod yn ymddangos ar ffrwd newyddion pobl eraill. Os ydych chi’n  
postio cynnwys a rhannu dolenni i’ch gweithgaredd yn rheolaidd, bydd yn  
haws dod o hyd i chi ar-lein - mae mor syml â hynny.

Rydyn ni’n eich annog i gyhoeddi eich digwyddiadau Wythnos Llyfrgelloedd  
ac i rannu eich gwybodaeth a’ch gweithgareddau cyn gynted â phosibl, fel bo  
gennych chi amser i hyrwyddo a rhannu’r cynnwys.

Defnyddiwch yr hashnod #wythnosllyfrgelloedd i fod yn rhan o’r darlun mwy  
yn y cyfnod sy’n arwain at yr Wythnos ac yn ystod Wythnos Llyfrgelloedd ei hun.

Rhannwch newyddion a diweddariadau yn y cyfnod sy’n arwain at unrhyw  
ddigwyddiadau rydych chi’n eu trefnu ac ar eu hôl e.e. postio lluniau, trydar  
am unrhyw siaradwyr gwadd a rhagor o fanylion am weithgareddau, cyhoeddi  
llun graffeg neu daflen am y digwyddiad a.y.y.b.

https://twitter.com/hashtag/wythnosllyfrgelloedd?src=hash
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3  Defnyddiwch y naws iawn  
a delweddau da

Mae delweddau gweledol da a thôn sgyrsiol, anffurfiol yn 
allweddol i sefyll allan ac annog pobl i ymgysylltu ar y cyfryngau 
cymdeithasol.

Dangoswch eich personoliaeth - defnyddio delweddau o safon 
uchel a theclynnau ar-lein syml i gynhyrchu postiau deniadol yw’r 
ffordd o feistroli’r cyfryngau cymdeithasol gan farchnata ar yr un 
pryd.

Mae pobl yn disgwyl gweld hysbysebion, delweddau a chynnwys 
ar y we ac ar y cyfryngau cymdeithasol sy’n apelio’n weledol ac 
sydd o safon uchel yn fwyfwy.

Os nad oes llyfrgell o ddelweddau perthnasol o safon uchel 
gennych i’w defnyddio i farchnata, mae digon o lefydd y gallwch 
chi ddod o hyd i luniau a deunydd gweledol gwych y gallwch chi 
eu defnyddio dan drwydded Creative Commons. Rhai safleoedd:

Flickr – defnyddiwch advanced search ac o dan ‘license type’ 
dewiswch y drwydded Creative Commons fwyaf addas ar eich 
cyfer chi

Lluniau llyfrgell am ddim (grŵp Flickr)

Pixabay

4  Defnyddiwch adnoddau’r llyfrgell 

P’un ai oes llawer o adnoddau yn eich llyfrgell, neu nad oes 
llawer o adnoddau yno, mae gennych chi drysorfa o ffynonellau 
ar gyfer lluniau a chynnwys o fewn y llyfrgell a’ch cymuned o 
ddefnyddwyr y gallwch chi eu defnyddio i greu gwir bresenoldeb, 
arddangos beth y gallwch ei wneud, ac ennyn diddordeb pobl yn 
y digwyddiadau sydd ar y gweill.

Mae’n werth edrych ar sut mae’r cyfrifon llyfrgell hyn yn cyfuno 
delweddau o’u casgliadau llyfrgell, gwasanaethau, defnyddwyr, 
adeilad ac asedau eraill gyda naws anffurfiol i greu diddordeb  
yn eu newyddion a’u digwyddiadau arbennig:

Orkney library on Twitter

WCC_KC_HF healthinfo

IOE Library on Twitter

Newcastle University Library on Facebook

Bodelian Library on Instagram

https://www.flickr.com/search/advanced/
https://www.flickr.com/groups/free-to-use-library-photos/
https://pixabay.com/
https://twitter.com/OrkneyLibrary?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/wellbeinginlibs
https://twitter.com/IOELibrary?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/NULibraries
https://www.instagram.com/bodleianlibs/?hl=en
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5   Meistrolwch ambell declyn ar-lein syml  

Mae cymaint o ffyrdd y gallwch chi greu effaith a chynhyrchu deunydd 
hyrwyddo o safon uchel gyda theclynnau cyhoeddi a chynllunio ar-lein 
am ddim. Dyma rai platfformau syml y gallech chi roi cynnig arnyn 
nhw:

Canva: Teclyn gwych i ddod â’ch ymgyrch yn fyw wrth greu baneri, 
posteri a thaflenni gyda theclyn sy’n hawdd ei ddefnyddio. Mae'r 
gwasanaeth yn cynnig amrywiaeth o dempledi mewn gwahanol 
feintiau (e.e. baneri ar gyfer postiadau Twitter, posteri A4) yn  
ogystal â’r opsiwn i greu asedau wedi eu teilwra i’r maint sydd ei 
angen arnoch chi, gan gyfuno geiriau, lluniau a graffeg. Mae gwers  
i ddechreuwyr ar gael yma

Wordpress, Blogger, Wix: Mae blog yn rhoi lle i chi hysbysu eich 
cymuned a beth sydd ar y gweill, sut y gallan nhw fod yn rhan o 
bethau a gobeithio y gallwch ddatblygu perthynas fwy tymor hir  
gyda nhw. Mae amrywiaeth o wasanaethau blogio ar gael y gallwch 
chi eu cyrchu’n gyflym ar-lein heb orfod poeni am wneud newidiadau  
i wefan eich llyfrgell.

Twitter, Facebook, Instagram: Mae angen i lyfrgelloedd fod ym 
mhle mae eich defnyddwyr ac mae pawb yn gwybod bod pobl yn 
treulio mwy a mwy o amser ar y platfformau hyn. Mae Twitter yn 
lle gwych i wneud cyhoeddiadau am beth sy’n mynd ymlaen, mae 
Instagram yn wych ar gyfer cynnwys mwy gweledol a bydd Facebook 
yn eich gwobrwyo am greu straeon a delweddau diddorol.

Storify: Mae Storify’n gyfle gwych i gyfuno postiadau o’r cyfryngau 
cymdeithasol (Twitter, Facebook, Instagram, Flickr, YouTube) ac 
mae fel arfer yn cael ei ddefnyddio i gydgasglu ymateb gwahanol 
ddefnyddwyr. Gallwch weld sut y gellir defnyddio hyn wrth wylio 
anerchiad Carla Hayden yn Nghynhadledd CILIP 

Eventbrite: Mae Eventbrite yn declyn sy’n hawdd i’w ddefnyddio os 
ydych chi eisiau cynnal digwyddiad a gwerthu tocynnau neu gyfyngu 
ar niferoedd. Mae’r gwasanaeth am ddim ar gyfer digwyddiadau sydd 
am ddim ac mae ffi fechan ar gyfer digwyddiadau y codir tâl amdanyn 
nhw.

Mailchimp: Mae Wythnos Llyfrgelloedd yn gyfle gwych i ymgysylltu’n 
fwy gyda’ch cymuned leol os ydych chi eisiau gwneud pethau’n fwy 
tymor hir, e-bost yw’r ateb gorau i chi. Mae MailChimp yn rhoi cyfle  
i chi gasglu cysylltiadau gyda ffurflenni cofrestru ac yna anfon e-byst 
deniadol at eich cymuned.

Animoto: Mae fideos yn fwyfwy pwysig ar y we ac mae Animoto’n 
declyn gwych i lynu eich lluniau a’ch clipiau fideo at ei gilydd. Dyma 
ganllaw cychwynnol i’ch rhoi ar ben ffordd.  

Fideos YouTube a Facebook: Mae'r rhain yn wych i rannu cynnwys 
fideo. Mae YouTube yn cynnig dolenni sy’n gallu cael eu mewnblannu 
fel y gallwch chi rannu eich fideos ar amrywiaeth o gyfryngau tra bo 
cynnwys fideo fel arfer yn denu mwy o ddiddordeb ar Facebook na 
geiriau a lluniau.

https://designschool.canva.com/tutorials/beginners-challenge/
https://storify.com/cilip/librarian-of-congress-keynote-address-at
https://animoto.com/guide/welcome
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6   Defnyddiwch gynlluniau, brandio a 
deunyddiau Wythnos Llyfrgelloedd

Defnyddiwch ein posteri, templedi a graffeg brandio Wythnos 
Llyfrgelloedd i hysbysebu beth sy'n digwydd ac i’ch helpu chi i 
ledaenu’r newyddion.

Byddai’n wych petaech yn nodi Wythnos Llyfrgelloedd drwy 
newid eich pennawd Facebook neu Twitter i logo Wythnos 
Llyfrgelloedd (gallwn ni roi’r ffeiliau hyn i chi neu gallwch wneud 
rhai eich hun drwy ddefnyddio Canva). Gallwch hefyd ychwanegu 
llofnod Wythnos Llyfrgelloedd i’ch e-byst.

Anogwch eich defnyddwyr a’ch dilynwyr i gymryd rhan drwy 
lawrlwytho deunyddio cefnogi a rhannu eu profiadau ar yr 
hashnod #wythnosllyfrgelloedd.

Gellir defnyddio a rhannu ein holl graffeg ar-lein ac ar y 
cyfryngau cymdeithasol.

Gellir lawrlwytho popeth sydd ei angen arnoch o’r wefan.

7   Cadwch mewn cysylltiad gyda’ch 
cynulleidfa

Gallwch chi ddenu dilynwyr o’r cyfryngau cymdeithasol drwy eu 
gwahodd i ddod i ddigwyddiadau arbennig a’u hannog i ymweld 
â’r llyfrgell go iawn.

Yn yr un modd, gofynnwch i ymwelwyr y llyfrgell os hoffen nhw 
ddilyn eich tudalennau cyfryngau cymdeithasol neu glywed 
gennych chi - gofynnwch am eu cyfeiriad e-bost (a’u caniatâd) fel 
y gallan nhw gael eu hychwanegu at restr bostio’r llyfrgell.

Efallai bydd rhain o ddiddordeb

Libraries and social media: the activity is important, not the 
tool – Phil Bradley, 19 Ionawr 2015

Marketing your library - Emerald Publishing

Superlibrarymarketing.com 

CILIP PPRG Marketing Excellence Award winners 

Expert tips for marketing your library – Liber, 3 Mehefin 2013

The library marketing toolkit, Facet Publishing

darganfod rhywbeth newydd

#wythnosllyfrgelloedd

http://www.librariesweek.org.uk/libraries/logos-and-downloads/blank-posters/
http://www.librariesweek.org.uk/libraries/logos-and-downloads/logos/
http://www.librariesweek.org.uk/libraries/logos-and-downloads/logos/
http://www.librariesweek.org.uk/libraries/logos-and-downloads/social-media-headers-and-email-footers/
http://www.librariesweek.org.uk/libraries/logos-and-downloads/social-media-headers-and-email-footers/
https://www.cilip.org.uk/blog/libraries-social-media-activity-important-not-tool
https://www.cilip.org.uk/blog/libraries-social-media-activity-important-not-tool
http://www.emeraldgrouppublishing.com/librarians/marketing/index.htm
https://superlibrarymarketing.com/
https://www.cilip.org.uk/publicity-and-public-relations-group/cilip-pprg-past-events-and-award-winners
http://libereurope.eu/blog/2013/06/03/expert-tips-for-marketing-your-library/
http://www.facetpublishing.co.uk/title.php?id=048064#.WbkymdOGOuo
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