
Yr Eisteddfod Genedlaethol

Yr Eisteddfod Genedlaethol yw gŵyl fwyaf Cymru, ac mae’n 
teithio’r wlad gan ymweld â’r gogledd a’r de bob yn ail blwyddyn, 
gan ddathlu’r iaith Gymraeg a diwylliant Cymru.  

Gellir olrhain ei hanes i lys yr Arglwydd Rhys yn 1176, gyda’r 
Eisteddfod fodern wedi’i chynnal bob blwyddyn ond un ers 1861.

Mae’r ŵyl wedi datblygu ac esblygu llawer dros y ddegawd 
ddiwethaf, gyda thros 1,000 o weithgareddau a digwyddiadau 
artistig yn cael eu cynnal ar draws y Maes yn ystod yr ŵyl wyth 
niwrnod.  

Mae’r Eisteddfod hefyd yn cynnal dros 200 o gystadlaethau, gyda 
llawer o’r rhain yn cael eu cynnal yn y Pafiliwn yn ystod yr 
wythnos.

Cynhelir y gweithgareddau eraill, ar hyd a lled y Maes, rhai mewn 
adeiladau lled-barhaol ac eraill mewn pebyll ac yurts deniadol fel 
Tŷ Gwerin a Chaffi Maes B.

Rydym yn gwybod bod yr Eisteddfod a’r prosiect cymunedol sy’n 
digwydd dros gyfnod o ddwy flynedd yn unigryw, ac mae angen 
i’n brand ddathlu a chlodfori hyn.

Ceir gwybodaeth am yr Eisteddfod ar-lein, 
www.eisteddfod.cymru. 

http://www.eisteddfod.cymru/




Y Prosiect

Mae’r Eisteddfod yn awyddus i ail-frandio’r ŵyl a’r sefydliad ei hun dros y 

flwyddyn nesaf.  

Mae gŵyl yr Eisteddfod yn frand eiconig, mae’r gair ei hun yn adnabyddus ar 

draws y byd, ac mae angen i’n brand ni adlewyrchu hyn, gyda’r gair yn 

chwarae rhan greiddiol a chanolog mewn unrhyw gynllun.

Mae teipograffeg hefyd yn bwysig iawn i ni.  Gyda chynifer o ddigwyddiadau a 

gweithgareddau’n cael eu cynnal yn ystod yr wythnos a thrwy’r prosiect 

cymunedol, mae’n rhaid i’r deipograffeg fod yn gryf ac yn hawdd i’w adnabod 

- gan bwysleisio’r ffaith bod yr ŵyl yn unigryw ac atgyfnerthu ein lle yng 

nghalon diwylliant Cymru.

Bydd rhaid i’r asiantaeth lwyddiannus greu brand sy’n llwyddo i ddelio gydag 

amryw o heriau.

Mae’r Eisteddfod ei hun yn cynnal cwmpas eang o weithgareddau a 

digwyddiadau yn ystod yr ŵyl mewn nifer o leoliadau ar draws y Maes.  Mae 

gan rai o’r lleoliadau yma gefnogwyr brwd, ac mae’n rhaid i’n brand gwmpasu 

personoliaeth y lleoliadau a’r genres hyn, wrth barhau’n apelgar i’n 

hymwelwyr.

Cynhelir yr Eisteddfod mewn lleoliad gwahanol bob blwyddyn, ac mae 

perchnogaeth leol yn rhan hollbwysig o’r prosiect cymunedol dros gyfnod o 

ddwy flynedd cyn yr ŵyl ei hun.  Ond golyga hyn fod gennym dair elfen ar 

waith ar unrhyw un adeg:

 Eisteddfod y flwyddyn gyfredol 

 Prosiect cymunedol yr Eisteddfod ganlynol

 Gwaith corfforaethol, sy’n dangos yr Eisteddfod Genedlaethol fel sefydliad 

sy’n gweithio’n genedlaethol drwy gydol y flwyddyn.

Bwriad y cynllun ail-frandio hwn yw cwmpasu’r cyfan mewn un brand sy’n 

ddigon cryf i roi rhyddid a phersonoliaeth i’r tair elfen heb golli’r brif neges.  

Un brand cofiadwy a deniadol sy’n ateb gofynion pob rhan o waith yr 

Eisteddfod.

Mae’r Eisteddfod yn ŵyl eang ei chwmpas sy’n cynnig gweithgareddau a 
digwyddiadau ar draws llu o genres diwylliannol i bobl o bob oed.  

Mae’n rhaid i’n brand apelio at bob sector o’n cynulleidfa, gan ein galluogi i 
ymgymryd â gwaith hyrwyddo cyffredinol yn ogystal ag ymgyrchoedd penodol 
sydd yn targedu un grŵp oedran neu ddiddordeb.



Rydym angen brand sy’n dathlu’r gwahanol genres diwylliannol, brand y 
gallwn ei ddefnyddio i dynnu sylw at weithgareddau unigol ynghyd â 
hyrwyddo’r cysyniad o Eisteddfod a gŵyl o gychwyn y prosiect.

Mae’n rhaid i’r brand weithio am fwy na blwyddyn; mae’n rhaid iddo fod yn 
hawdd i’w addasu, heb greu costau mawr bob blwyddyn, ond mae’n rhaid i 
ni hefyd sicrhau bod asbri i’r brand a fydd yn parhau i apelio at ymwelwyr 
a phobl leol o flwyddyn i flwyddyn.

Mae’n rhaid i’r brand fod yn ddeinamig, yn gryf, yn dal sylw ac yn 
fyrlymus, yn syml ac yn drawiadol. 

Mae’n rhaid i frand yr Eisteddfod weithio ar draws nifer o blatfformau, sy’n 
cynnwys, ond nid yn unig:

 Gwefan yr Eisteddfod: www.eisteddfod.cymru / 

www.eisteddfod.wales a’r cylchlythyr electronig;

 Cyfryngau cymdeithasol: www.facebook.com/eisteddfod; 

@eisteddfod; @eisteddfod_eng; www.instagram.com/eisteddfod/;

 Print: gan gynnwys rhaglen swyddogol, map, llyfryn hyrwyddo a 

llyfryn i ddysgwyr;

 Hysbysebu i ymwelwyr: ar-lein ac mewn print;

 Brandio ar y Maes: gan gynnwys pob math o arwyddion, amserlenni 

a baneri;

 Deunyddiau hyrwyddo: gan gynnwys posteri, tocynnau ayb ar gyfer 

y prosiect cymunedol;

 Nwyddau: gan gynnwys bagiau, mygiau ayb.

Delweddau:

Tud 5: Brandiau o amgylch y Maes (adeiladau, arteffactau ayb)

Tud 6: Enghreifftiau o frandio yn y cyfnod cyn yr Eisteddfod (posteri, 

baneri, deunyddiau hyrwyddo, Rhaglen ayb)

Tud 7: Deunyddiau wythnos yr Eisteddfod / arwyddion o amgylch y 

Maes (arwyddion, amserlenni, map, Rhaglen Boced, baneri)

http://www.eisteddfod.cymru/
http://www.eisteddfod.wales/
http://www.facebook.com/eisteddfod
http://www.instagram.com/eisteddfod/








Camau nesaf

Os hoffech gael eich ystyried ar gyfer prosiect brandio’r Eisteddfod, 
anfonwch bortffolio digidol ynghyd â dogfen yn amlinellu pam yr 
hoffech gael eich ystyried ar gyfer y prosiect at 
gwenllian@eisteddfod.org.uk erbyn 11 Rhagfyr 2017.

Dylai’r portffolio cynnwys enghreifftiau o frandiau sydd wedi’u 
datblygu gennych yn y gorffennol, gan ddangos sut y gellir
defnyddio’r brandiau hyn ar draws gwahanol blatfformau ac mewn 
gwahanol sefyllfaoedd.

Dylech hefyd gynnwys enghreifftiau o waith dylunio dwyieithog, 
ynghyd ag unrhyw esiampl o ddylunio neu gynllunio rhaglenni neu 
ddogfennau cymhleth os oes modd.  

Byddwn yn ystyried y datganiadau o ddiddordeb ac yn cysylltu â 
nifer o unigolion neu asiantaethau yn fuan yn y flwyddyn newydd 
i’w gwahodd i ddod i gyfarfod y tîm yn fuan yn Ionawr i drafod y 
prosiect, cyn cyflwyno cais ffurfiol am y gwaith cyn diwedd mis 
Chwefror.

Bydd cyfle i’r dylunydd / cwmni llwyddiannus gyfarfod gyda thîm yr 
Eisteddfod i gyd-drafod gwerthoedd y brand cyn cychwyn ar y 
gwaith dylunio, a bydd cyfle i dîm yr Eisteddfod fod yn rhan o bob 
elfen o’r broses.

Bydd y brand yn cael ei gyflwyno yn Rhestr Testunau Eisteddfod 
2019, a gyhoeddir ym Mehefin 2018, a bydd pob elfen i’w weld o 
ganol Awst 2018 ymlaen, yn dilyn Eisteddfod Genedlaethol 
Caerdydd.

Am sgwrs anffurfiol am y prosiect yn y lle cyntaf, mae croeso i chi 
gysylltu â Gwenllïan Carr, Pennaeth Cyfathrebu’r Eisteddfod; 0845 
4090 400 / 07825 241 149 / gwenllian@eisteddfod.org.uk.

Am wybodaeth gefndirol am yr Eisteddfod, ewch ar-lein, 
www.eisteddfod.cymru. 

mailto:gwenllian@eisteddfod.org.uk
mailto:gwenllian@eisteddfod.org.uk
http://www.eisteddfod.cymru/

