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Cymru Las  
Enghreifftiau Cyfryngau Cymdeithasol 

Cyflwyniad 
Diben y ddogfen hon yw diffinio sut gall sefydliadau ddefnyddio’r 

cyfryngau cymdeithasol i hybu’r Faner Las yng Nghymru a rhoi 
enghraifft o gynllun cynnwys. Rydym yn sylweddoli nad yw un fath 

o gyfryngau cymdeithasol yn addas i bawb; efallai na fydd yr hyn 
sydd yn gweithio i un sefydliad yn gweithio i un arall, felly nid oes 

unrhyw reolau yn ymwneud â’r cynnwys canlynol. Mae croeso i 
chi gopïo a gludio’n uniongyrchol ar eich tudalen, neu os hoffech 

aralleirio mewn ffordd sydd yn addas i chi - ewch amdani!



Postio
Pryd, faint a chynnwys

Pryd a faint?
 

Rydym eisiau bod yn organig yn ein hymagwedd ac osgoi llethu eich cynulleidfa gyda chynnwys y Faner Las.  
Amserlen ddelfrydol ar gyfer postio byddai o leiaf 1-2 waith y mis, ond mae croeso i chi bostio fel y mae’n teimlo’n naturiol i chi.  

Os nad ydych yn siŵr pryd mae eich cynulleidfa benodol ar-lein, mae’r canlynol yn lle da i ddechrau:

Cynnwys digidol

Mae ymchwil yn dangos bod post gyda chynnwys digidol yn llwyddo’n well na hebddo, felly rydym wedi creu banc o ddelweddau y gallwch eu hychwanegu  
at eich post ar y cyfryngau cymdeithasol. I ychwanegu elfen bersonol, gellir ychwanegu unrhyw gynnwys sydd gennych am eich ardal Baner Las leol.

INSTAGRAM 

8yb, 3yh, 5yh, Dydd Mercher neu Ddydd Iau

FACEBOOK 

5yh Dydd Mercher, 12yh Dydd Sadwrn 

TWITTER 

8yb, 12yh neu 9yh, Dydd Mercher neu Ddydd Sadwrn 

LINKEDIN 

5yh, Dydd Mawrth, Dydd Mercher neu Ddydd Iau



Dolenni defnyddiol

Useful links

TUDALEN Y FANER LAS CADW GYMRU’N DACLUS 
WWW.KEEPWALESTIDY.CYMRU/Y-FANER-LAS

MAP CADWCH GYMRU’N DACLUS I DDOD O HYD I’CH BANER LAS AGOSAF 
WWW.KEEPWALESTIDY.CYMRU/EIN-TRAETHAU

TUDALEN Y FANER LAS BYD-EANG 
WWW.BLUEFLAG.GLOBAL

FACEBOOK CADWCH GYMRU’N DACLUS @KEEPWALESTIDY 
WWW.FACEBOOK.COM/KEEPWALESTIDY

INSTAGRAM CADWCH GYMRU’N DACLUS @KEEPWALESTIDY 
WWW.INSTAGRAM.COM/KEEPWALESTIDY

TWITTER CADWCH GYMRU’N DACLUS @KEEP_WALES_TIDY 
WWW.TWITTER.COM/KEEP_WALES_TIDY

http://www.keepwalestidy.cymru/y-faner-las
http://www.keepwalestidy.cymru/ein-traethau
https://www.keepwalestidy.cymru/our-beaches 
http://www.blueflag.global
http://www.facebook.com/keepwalestidy
https://www.instagram.com/keepwalestidy/
https://twitter.com/keep_wales_tidy


Lledaenu’r gair
-

Ardal leol
-

Rydym wedi ymuno @keep_wales_tidy i ledaenu’r 

gair am y Faner Las yng Nghymru! Dyma’r hyn 

ydyw. #CymruLas

*Dolen i’r wefan*

*Llun*

Does unman fel [local Blue Flag lleoliad] 

#CymruLas

*Delwedd o’ch ardal Baner Las lleol*

Bathodyn busnes
-

Diolch i [Blue Flag lleoliad] mae’n bleser gennym 

ddweud ein bod mewn ardal Baner Las!  

Mae’n teimlo’n dda bod yn rhan o #CymruLas

*Bathodyn busnes y Faner Las*
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A wyddoch chi?
-

Does dim byd gwell
-

A wyddoch chi, mae gan Gymru fwy o draethau 

Baner Las fesul milltir nag unrhyw le arall yn y 

DU! Ac fel mae’n digwydd, mae un drws nesaf i ni. 

#[lleoliad] #CymruLas

*Llun*

Does dim yn well nag awyr iach #CymruLas. 

Rydym wrth ein bodd ein bod mor agos at 

[lleoliad].

*Delwedd o’ch ardal Baner Las lleol*

Dewch o hyd i’ch 
traeth agosaf

-
Ydych chi’n gwybod ble mae eich traeth Baner Las 

agosaf yng Nghymru? Edrychwch ar yr holl smotiau 

glas ar y map hwn! Ein traeth ni yw [lleoliad] – dewch 

i’n gweld os ydych yn ymweld! #CymruLas

*Llun a dolen i’r map*
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Mae’n teimlo’n  
well byth

-

Diogel. Am Ddim. 
Hwyl.

-

Arfordir hardd Cymru – mae’n edrych yn dda, ond 

mae’n teimlo’n well byth... #[lleoliad] #CymruLas

*Llun*

Teimlwch yn ddiogel. Rhedwch yn rhydd. 

Mwynhewch. Rydym wrth ein bodd ein bod mor 

agos at [lleoliad] sydd wedi cael y Faner Las.  

Yn cael gofal a’i mwynhau gan bawb! #CymruLas

*Llun*

Awyr y môr
-

Profwch deimlad awyr y môr yn [lleoliad] sydd wedi 

cael y Faner Las – drws nesaf atom ni! #CymruLas

*Llun*
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