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Mae rhestr o ffyrdd o ymgysylltu â’ch cynulleidfa ar gyfryngau cymdeithasol wedi’i chreu ar eich 
cyfer chi yn arbennig. Ceisiwch roi cynnig ar rai o’r rhain ar eich sianeli cyfryngau cymdeithasol 
eich hun a gweld sut hwyl rydych chi’n ei gael.



Creu cyfres ddyddiol, wythnosol neu fisol
Ystyriwch sut gallech chi wneud cynnwys rheolaidd. Gallai fod yn gyfres ar eich gwirfoddolwyr. Darlun 
wythnosol o feddyliau chwaraewyr, rhieni a hyfforddwyr am gystadlaethau mawr neu’r sgwadiau 
cenedlaethol. Neu efallai yr hoffech chi ddefnyddio dyddiau thema fel; Llun Llewyrchus. Mawrth Medrus, 
Mercher Mentrus, Dydd Iau Cipolwg Nôl neu Gwener Gwych.

Cynnal cystadleuaeth neu roi gwobrau
Mae pobl wrth eu bodd gyda phethau am ddim, ond rydyn ni’n gwybod pa mor brin y gall arian clybiau 
fod. Felly yn lle hynny, ceisiwch weld a all eich partneriaid / noddwyr roi unrhyw nwyddau am ddim i chi, 
y gallwch chi eu rhoi yn wobrau. Gwiriwch eich stoc o nwyddau ar ddiwedd y tymor i weld beth allech 
chi ei rannu. Mae hon yn ffordd wych o lenwi bwlch ar eich sianeli cymdeithasol ac annog eich dilynwyr i 
rannu’ch cynnwys.

Sesiwn Gofyn Unrhyw Beth i Mi Byw (AMA)
Mae Gofyn Unrhyw Beth i Mi (AMA) yn dod yn fwyfwy poblogaidd ar blatfformau cyfryngau 
cymdeithasol. Gellir cynnal y math yma o ddigwyddiad yn fyw ar y rhan fwyaf o blatfformau cyfryngau 
cymdeithasol. Cyn i chi fynd yn fyw, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n gyfarwydd â’r nodweddion a’r 
swyddogaethau i ymgysylltu a rhyngweithio â’ch cynulleidfa yn briodol. Yn ddelfrydol, wrth gynnal AMA, 
ceisiwch gadw at un pwnc oherwydd gall hyn helpu i’ch cadw chi a’ch cynulleidfa ar y trywydd iawn. Gall 
hefyd gynnig ei hun i chi allu defnyddio’r cynnwys hwnnw fel rhan o Holi ac Ateb modern ar bwnc neu 
thema benodol.

Meddiannu’r cyfryngau cymdeithasol
Gall hyn swnio ychydig yn frawychus a bydd rhaid i chi fod yn ofalus wrth sicrhau bod popeth yn cael ei 
wneud yn gywir, ond gallai fod yn hynod bwerus. Efallai y bydd eich gwylwyr eisiau cymryd yr awenau yn 
y cyfnod cyn eich gêm (gemau) penwythnos, gan rannu sut beth yw bod yn gefnogwr, beth i’w ddisgwyl 
ar ddiwrnod gêm ac efallai, hyd yn oed, ceisio dyfalu beth fydd y sgôr. Neu fe allech chi gael un o’ch 
noddwyr / partneriaid i gymryd yr awenau, gan rannu pwy ydyn nhw, beth maen nhw’n ei wneud ac, yn 
bwysicach fyth, y cysylltiad sydd wedi’i greu gyda’ch clwb.

Tynnwch sylw at eich adolygiadau
Pur anaml y byddwn ni’n canu ein clodydd ein hunain ond os byddwch chi’n cael adolygiad o brofiad 
cefnogwyr oddi cartref yn ymweld â’ch cae am y tro cyntaf, neu adolygiad gan riant a fynychodd eich 
twrnamaint haf, ewch ati i’w rannu! Bydd rhannu adborth cadarnhaol ar gyfryngau cymdeithasol yn eich 
helpu chi i feithrin yr ymddiriedaeth honno gyda’ch cynulleidfa gymdeithasol.
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John Simons

“Fe gawsom ni brofiad mor wych yn y cae heddiw. Roedd popeth 
wedi rhagori ar ein disgwyliadau, fe fyddwn ni’n ôl eto yn fuan!”

2 ddiwrnod yn ôl



Rhannu rhywfaint o gynnwys perthnasol
Rydym yn crybwyll hyn yn yr adnodd; Cyfryngau Cymdeithasol - Sut i Fod yn Unigryw ar 
Gyfryngau Cymdeithasol, ond does dim rhaid i gynnwys creadigol ddod gennych chi bob 
amser. Gall cynnwys wedi’i guradu fel mae’n cael ei alw wneud i’ch clwb edrych fel bod 
ganddo’i fys ar y pwls a’ch bod yno i ymgysylltu a meithrin cymuned, nid dim ond tynnu 
sylw at eich clwb.

Rhoi pwrpas newydd i’ch cynnwys eich hun
Mae Dydd Iau Cipolwg Nôl yn ffordd wych o ailddefnyddio hen gynnwys rydych chi eisoes 
wedi’i rannu. Does dim byd o’i le chwaith gyda chreu deunydd hyrwyddo newydd ar gyfer 
blog neu erthygl newyddion sy’n bodoli eisoes rydych chi wedi’i ysgrifennu. Efallai eich 
bod wedi cynhyrchu fideo mwy ar gyfer digwyddiad neu ddiwrnod penodol ac eisiau tynnu 
rhai negeseuon allweddol allan o ddarn llai. Mae cynnwys yn cael ei greu drwy’r amser 
ond does dim o’i le ar ailedrych ar gynnwys sy’n bodoli eisoes a rhoi pwrpas newydd iddo. 

Cynnal her
Y peth hyfryd am ein gêm ni yw bod cymaint o sgiliau a thechnegau sy’n cael eu datblygu 
a’u harddangos yn ddyddiol, yn wythnosol ac yn fisol. Beth am herio eich dilynwyr ar 
gyfryngau cymdeithasol i roi cynnig ar dric, dathliad gôl neu arddull chwarae newydd a 
rhannu eu hymdrechion, gan annog eraill i roi cynnig arni.

Efallai y byddwch chi eisiau edrych ar sut rydych yn meddwl am her i gefnogi naill ai eich 
clwb eich hun i godi arian neu godi arian at achos neu elusen arbennig. Gall heriau fod yn 
ffordd wych o ymgysylltu â phobl wrth dderbyn rhoddion.

Defnyddio dyddiau cenedlaethol
Mae calendr yn llawn dyddiau, wythnosau a misoedd pwrpasol i wahanol achosion, 
cynhyrchion a dathliadau i godi ymwybyddiaeth, hyrwyddo eiriolaeth, neu hyd yn oed 
fel cyfrwng i gael ychydig o hwyl. Mae’r rhain yn amrywio o Wythnos Genedlaethol 
Gwirfoddolwyr i Ddiwrnod Cenedlaethol Byns Croes Poeth. 

Bydd rhai yn fwy arwyddocaol i chi a’ch clwb nag eraill ond mae’n ffordd wych o gysylltu a 
hyrwyddo eich clwb. Bydd gan lawer o’r dyddiau hyn eu hashnodau neu ddolenni unigryw 
eu hunain felly ceisiwch ddefnyddio’r rhain hefyd i helpu’ch negeseuon a’ch straeon i gael 
eu gweld yn ehangach.
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Creu meme
Drwy ymuno â fformatau meme gwirion sy’n trendio, gallwch ddangos synnwyr digrifwch 
eich clwb, neu gyflwyno’ch neges mewn ffordd hwyliog. Byddwch yn ymwybodol o unrhyw 
hawlfreintiau a gwnewch yn siŵr, os ydych chi’n defnyddio lluniau o’ch clwb eich hun, eich 
bod wedi cael y caniatâd perthnasol.

Pôl Dewisiadau  
Mae pêl-droed yn gamp sy’n seiliedig ar farn unigol felly beth am geisio manteisio ar 
hyn a gwneud i’ch dilynwyr ddewis ochr. Gallai hyn fod yn ddewis rhwng dau dîm o 11 i 
gychwyn  (oedolion yn unig) neu benderfynu ar y cit cartref newydd.

Drwy greu pôl, byddwch yn meithrin cyswllt, yn tanio sgyrsiau (gobeithio y cewch chi 
drafodaeth iach) a byddwch yn dysgu mwy am eich aelodau.

Rhannu carreg filltir
Gallai carreg filltir fod yn unrhyw beth, efallai eich bod wedi cwblhau ein hadnodd  
Cynllun Gweithredu Gwneud Eich Marc yn Ddigidol – Eich Presenoldeb Digidol yn y 
Dyfodol ac wedi cyrraedd y nifer o ddilynwyr a osodwyd gennych fel targed. Gallai fod 
yn ben-blwydd y clwb. Hyd o gefnogaeth gan wirfoddolwr. Beth bynnag yw’r garreg filltir, 
tynnwch sylw ati. Cofiwch gydnabod y person neu’r grŵp o bobl dan sylw a bod yn falch 
o’ch cyflawniadau unigol ac ar y cyd. 

Bod yn rhan o drendio 
Mae pynciau’n trendio ar bob platfform cyfryngau cymdeithasol, o ddawnsfeydd ar TikTok 
i hashnodau sy’n cyd-fynd â digwyddiadau neu newyddion. Gall fod yn ffordd wych o 
ryddhau eich ochr greadigol, a ddangos eich ochr ddigrif fel clwb. Os nad yw’r clwb eisiau 
cymryd rhan yn uniongyrchol, meddyliwch sut gallech chi rannu rhywfaint o gynnwys 
perthnasol gan eich aelodau, dilynwyr neu ffrindiau.

Cyflwyno eich gwirfoddolwyr, teulu eich clwb
Does dim rhaid iddo fod yn ychwanegiad newydd i’ch tîm o reidrwydd. Mae tynnu sylw 
at y bobl y tu ôl i’ch clwb sydd wedi ei helpu ers wythnosau, misoedd neu flynyddoedd yn 
ffordd wych o ddangos eich gwerthfawrogiad a’ch dynoliaeth. Gall hefyd annog eraill i 
gymryd rhan a rhoi help llaw.

Nid syrthio ydi hyn  Nid syrthio ydi hyn  

dim ond gwyro mewn steil dim ond gwyro mewn steil 
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Llenwi’r bwlch
Ceisiwch roi hwb i’ch aelodau, dilynwyr neu ffrindiau gyfrannu gyda neges llenwi’r bwlch. 
Mae pobl wrth eu bodd yn rhannu eu meddyliau a’u barn felly unwaith eto gall hwn fod yn 
adnodd gwych i ddod i adnabod eich cynulleidfa yn well neu ddangos eich ochr ddigrif fel 
clwb.

Gallai neges llenwi’r bwlch fod ar frawddeg sy’n gysylltiedig â llun neu gallai fod yn llenwi 
bwlch mewn brawddeg. Dyma rai enghreifftiau;

Uchafbwynt y gêm i mi oedd _______.

Disgrifiwch y gôl / arbediad yna mewn un gair ______.

Heddiw rydw i’n edrych ymlaen fwyaf at _________.

Llongyfarch eraill ar eu cyflawniad
Drwy ddangos hoffter o lwyddiant pobl eraill bydd yn dangos eich ochr ddynol chi fel 
clwb. Gallai’r cyflawniadau fod gan eich aelodau eich hun fel llwyddiant TGAU neu 
gwblhau cwrs. Efallai eich bod eisiau dangos cydnabyddiaeth i glybiau eraill sydd wedi 
cael dyrchafiad neu godi swm penodol o arian at achos da. Neu efallai eich bod eisiau 
llongyfarch eich noddwyr am garreg filltir benodol maent wedi’i chyflawni.

Efallai y byddwch chi’n eu plesio ddigon i’w cael i aildrydar neu rannu eich neges, neu 
ei chrybwyll, a allai dynnu sylw eu cynulleidfa hwy atoch chi, gan helpu i ehangu eich 
cyrhaeddiad a’ch sylw.

Datgelu chwaraewr, nwyddau neu git clwb newydd
Gall datgelu chwaraewr newydd (oedolyn yn unig), nwyddau neu git achosi cyffro cyn 
y datgeliad mawr. Bydd yn denu eich cynulleidfa i ymweld â’ch platfform yn rheolaidd 
oherwydd y disgwyl am y newyddion mawr.

Uchafbwynt y gêm i mi oedd
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Rhannu rhai o’ch hoff bethau
Does dim byd mwy dynol na rhannu eich hoff bethau. Gallech chi wneud hyn o gyfrif 
y clwb, gan rannu hoff ddigwyddiadau drwy gydol y tymor, goliau, neu gystadlaethau. 
Gallech chi hefyd fynd ati i rannu ffefrynnau gan aelodau yn eich clwb. Gallai fod yn hoff 
esgidiau chwaraewr neu’n hoff ddiod poeth gwyliwr ar fore Sul oer.

Atgoffa pobl o bwy ydych chi, sut wnaethoch chi ddechrau
Rydym yn gwybod mai eich bara menyn chi fel clwb yw’r pêl-droed ei hun. Dylai eich 
brand ddechrau adrodd y stori am bwy ydych chi fel clwb (gwerthoedd), beth rydych 
chi’n ei wneud (gwasanaethau) a ble rydych chi’n mynd (uchelgeisiau). Edrychwch ar ein 
hadnodd Marchnata a Chyfathrebu: Eich clwb. Eich brand am fwy o gefnogaeth.

Datblygu sesiynau tiwtorial a sut i ... 
Does dim byd yn dweud cefnogaeth yn fwy na chanllaw sut i... neu diwtorial. Drwy gydol y 
tymor mae llu o bethau y bydd angen i’ch aelodau neu’ch cynulleidfa eu gwneud. O lenwi 
ffurflenni cofrestru ar gyfer COMET i brynu tocyn tymor ar gyfer eich clwb. I rai bydd yn 
hawdd iawn, i eraill gall fod y tro cyntaf. Felly bydd bod wrth law i gefnogi ac arwain yn 
rhoi sicrwydd ac, yn bwysicach fyth, yn dangos eich gofal. Byddwch yn greadigol yn eich 
cefnogaeth a gwnewch yn siŵr bod eich aelodau a’ch cynulleidfa yn gwybod ble a sut i 
ddod o hyd i’r gefnogaeth.
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