
CYNLLUN 
GWEITHREDU 
EICH 
PRESENOLDEB 
DIGIDOL YN Y 
DYFODOL
Mae sicrhau bod eich clwb yn parhau i wneud y gorau o’r sianeli cyfryngau cymdeithasol cywir 
i rannu eich gwerthoedd, gwasanaethau, cynulleidfa darged ac uchelgeisiau yn allweddol. Bydd 
asesu hyn yn rheolaidd yn helpu i sicrhau bod gennych bresenoldeb digidol parhaus. Rydyn ni 
wedi datblygu cynllun gweithredu bach i’ch helpu chi i asesu ble rydych chi ar hyn o bryd, ble 
rydych chi eisiau bod a beth hoffech chi roi cynnig arno yn y dyfodol. Defnyddiwch eich cynllun 
gweithredu o’r adnodd; Gwneud Eich Marc yn Ddigidol - Edrych ar y Farchnad i’ch helpu i lenwi’r 
cynllun gweithredu ehangach hwn.



Platfform Cyfryngau 
Cymdeithasol

Enghraifft Facebook

Beth yw eich prif 
gryfder ar y platfform?

Mae’n parhau i gyrraedd cynulleidfa fenywaidd yr ydym yn ceisio ei denu ar gyfer 
sawl rôl wirfoddol bresennol ac yn y dyfodol

Beth yw un o’ch 
gwendidau ar y 

platfform?

Anghysondeb postio – mae angen postio mwy rheolaidd

Beth yw un o’ch 
cyfleoedd gyda’r 

platfform?

Manteisio i’r eithaf ar hysbysebion y mae angen talu amdanynt 

Beth yw un o’ch 
bygythiadau ar y 

platfform?

Mae ein tudalen yn cael ei hanghofio oherwydd dydyn ni ddim yn postio / 
 ymgysylltu yn rheolaidd

A fyddwch chi’n 
parhau i ddefnyddio’r 

platfform?

Byddwn 

Dilynwyr / ffrindiau 
presennol?

125 o ffrindiau presennol

Targed yn y dyfodol 
ar gyfer dilynwyr / 

ffrindiau presennol?

200 erbyn diwedd tymor 2023/24

Nifer cyfredol o swyddi 50

Targed ar gyfer swyddi 
yn y dyfodol

100 erbyn diwedd tymor 2023/24

Unigolyn allweddol / 
grŵp prosiect cyfrifol

Tîm Marchnata a Chyfathrebu

Atebwch y cwestiynau canlynol dim ond os wnaethoch chi ateb BYDDWN i ‘a fyddwch chi’n parhau i ddefnyddio’r platfform?’

Cofiwch, os ydych chi wedi nodi platfform nad yw’n eich helpu i rannu’ch gwerthoedd, gwasanaethau, uchelgeisiau neu gysylltu â’ch cynulleidfa darged, efallai y bydd angen i chi asesu a yw’n dal yn 
werth ei gael. Fel arall, efallai eich bod wedi nodi bod ddiben iddo ond, mewn gwirionedd, nid yw’n cael yr amser na’r sylw sydd ei angen ac felly mae angen ychydig mwy o help llaw.
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