
Cefnogaeth farchnata  
arbenigol wedi’i theilwra  
ar gyfer eich digwyddiad

joiobaeabertawe.com 

o bobl wedi’n hoffi

o ddilynwyr

Dewch yn  
Bartner Marchnata 
gyda Joio Bae Abertawe

o ymweliadau â gwefan Joio 
Bae Abertawe

o ymweliadau â gwefan  
CroesoBae Abertawe

325k

1.85M

141k

47k



Mae’n bleser gennym gynnig y cyfle i chi fod yn  
gysylltiedig â brand Joio Bae Abertawe, sy’n agor y drws 
i ymgyrch farchnata integredig ar draws Abertawe,  
y Mwmbwls a Gŵyr

Mae ymgyrch Joio Bae Abertawe yn amlygu’r amrywiaeth gwych  
o ddigwyddiadau, atyniadau a phethau i’w gwneud y mae Bae  
Abertawe yn ei gynnig, i breswylwyr ac ymwelwyr fel ei gilydd.

• Bod pob dull o farchnata ‘Joio’ yn cyfeirio cwsmeriaid i’n gwefan  
 ddigwyddiadau gynhwysfawr joiobaeabertawe.com 

• Bod baneri polyn lamp ‘Joio’ wedi’u lleoli ar hyd Heol y Mwmbwls yn ystod y   
 gwanwyn a’r haf. 

• Y caiff baneri eu harddangos ar bontydd cerddwyr ar draws llwybrau allweddol  
 Abertawe, a lleolir bwrdd safle 40tr x 4tr ar waelod Parc Singleton, a hyn oll er  
 mwyn creu cyffro ar draws y ddinas a chodi proffil y brand Joio Bae Abertawe. 

• Y caiff manylion allweddol digwyddiadau eu cynnwys mewn amrywiaeth o  
 gyhoeddiadau a hysbysebion, a bydd y Tîm Marchnata yn weladwy mewn  
 digwyddiadau yn hyrwyddo’r hyn sy’n digwydd yn yr ardal.

Rhowch EICH digwyddiad ar
joiobaeabertawe.com

Add YOUR event to
enjoyswanseabay.com

Mae marchnata cydlynol  
‘Joio’ yn sicrhau:

‘

‘

joiobaeabertawe.com
enjoyswanseabay.com

Bwrdd Safle

Baner Pont

Baner Polyn Lamp

Around Town

There’s loads more too on the website  
enjoyswanseabay.com

Mae llawer mwy ar y wefan hefyd  
joiobaeabertawe.com

September

October

13 - 14 
The Luna Cinema presents: 
13 - Gladiator 
14 - Mamma Mia! 
Oystermouth Castle

24 Admiral Swansea Bay 10k  
and Junior Races 
Swansea Bay

28 National Poetry Day 
Dylan Thomas Centre

29 - 30 Swansea Big Weekend 
Venues across the city centre

29 September - 15 October 
Swansea International Festival 
Various Venues

21 German Beer Festival 
Brangwyn

27 The Magic of Motown 
Swansea Grand Theatre

28 Spooks in the City 
City Centre

28 Dylan’s Big Birthday Bash! 
Dylan Thomas Centre

30 - 31 Halloween Spook Nights 
Plantasia

13 - 14 
The Luna Cinema’n cyflwyno: 
13 - Gladiator 
14 - Mamma Mia! 
Castell Ystumllwynarth

24 Rasys Iau a 10k Bae Abertawe Admiral 
Bae Abertawe

28 Diwrnod Barddoniaeth Cenedlaethol 
Canolfan Dylan Thomas

29 - 30 Penwythnos Mawr Abertawe 
Lleoliadau ar draws canol y ddinas 

29 Medi - 15 Hydref 
Gŵyl Ryngwladol Abertawe  
Lleoliadau Amrywiol

Mis Medi

Mis Hydref

 There are plenty of exciting events to enjoy  
as we welcome in the autumn. 

Mae digon o ddigwyddiadau cyffrous i’w 
mwynhau wrth i ni groesawu’r hydref.

21 Gŵyl Gwrw Almaenaidd 
Brangwyn

27 The Magic of Motown 
Theatr y Grand Abertawe

28 Ysbrydion yn y Ddinas 
Canol y Ddinas

28 Dathliad Mawr ar gyfer  
Pen-blwydd Dylan!  
Canolfan Dylan Thomas 

30 - 31 
Nosweithiau Calan Gaeaf Bwganllyd 
Plantasia

  Swansea Big Weekend 
Penwythnos Mawr Abertawe SWANSEA – CANDIDATE CITY

ABERTAWE – DINAS YMGEISIOL



Pecynnau Partner 2018

Math o  
gefnogaeth

Manylion/manteision £165 £840 £1935 Pwy y bydd hyn  
yn ei gyrraedd

Print Rhestrir hysbyseb yn y llyfryn  
tymhorol pan fydd ar gael. •

 

•
 

 •

 

100k o lyfrynnau Joio 
Bae Abertawe a gaiff 

eu dosbarthu o fis Mai 
i gartrefi sydd o fewn 
taith awr mewn car  

o Abertawe

Caiff eich digwyddiad ei gynnwys  
fel rhan o restr hysbysebion Joio Bae 

Abertawe mewn amrywiaeth o  
gyhoeddiadau lleol 

• • •

Ar-lein Testun a delwedd(au) ar we-du-
dalennau digwyddiadau allweddol yn 

joiobaeabertawe.com 
a 

croesobaeabertawe.com

•  •   • Ymweliadau â gwe- 
dudalennau Joio 2017: 

325k

Ymweliadau â gwe- 
dudalennau Croeso 
Bae Abertawe 2017: 

1.85M

  Derbyn sylw arbennig ar  
joiobaeabertawe.com  

    • 
Fel yr uchod

Wedi’i gynnwys fel baner lithro ar  
joiobaeabertawe.com am bythefnos 
(gellir prynu wythnosau ychwanegol  

os ydynt ar gael)

• •

Wedi’i gynnwys fel hysbyseb baner 
ar joiobaeabertawe.com am bythef-
nos (gellir prynu wythnosau ychwa-

negol os ydynt ar gael)

• •

Derbyn sylw yng ngweithgareddau 
cyfryngau cymdeithasol ‘Joio’,  

rhannu a thrydar eich digwyddiad 
etc

 • • • Dros 15k o ddilynwyr 
ar Twitter (Ion ‘18)

Wedi’n ‘hoffi’ Dros 
11k o weithiau ar 

Facebook (Ion ‘18). 

Efydd Arian Aur



Pecynnau Partner 2018

  Manylion digwyddiad mewn e-bost 
i’n cronfa ddata o danysgrifwyr, gan 

gynnwys dolenni
•  • 

15k o gyfeiriadau 
e-bost  yng nghronfa 

ddata Joio Bae  
Abertawe  

(digwyddiadau)  
(Ion 2018) 

  E-bost penodol i’n cronfa ddata o 
danysgrifwyr

 

    • Fel yr uchod

  1 post blog penodol - defnyddio  
copi presennol neu weithio gyda  

chi i greu cynnwys addas

  • • 
Wedi’i bostio ar  

wefan Joio

  Hysbysebion gwerth hyd  
at £50 ar Facebook

    •
 

 

  Cefnogaeth cyfryngau cymdeithasol 
wedi’i theilwra, y cytunir arni  

ymlaen llaw. Postio a rhannu eich  
cynnwys yn briodol ac yn brydlon

    • Darperir  
adroddiadau ar gais

Wedi’i gynnwys mewn datganiad i’r  
wasg a fydd yn cael ei anfon allan  

i’r cyfryngau lleol
•

Sgrîn Fawr 
Sgwâr y  
Castell

 

Manylion y digwyddiad ar  
Sgrîn Fawr Abertawe,  

Sgwâr y Castell

    • 
Ardal yng nghanol y 
ddinas yw Sgwâr y 

Castell sy’n denu nifer 
mawr o ymwelwyr

Yn y  
lleoliad

Manylion y digwyddiad ar  
sgriniau plasma dan do yn  

nerbynfa’r Ganolfan Ddinesig, y 
Llyfrgell Ganolog ac Amgueddfa  

Genedlaethol y Glannau

 

  • • Llyfrgell Ganolog;  
27,500 o ymwelwyr 

bob mis ar  
gyfartaledd  

Canolfan Gyswllt  
 dros 8,000 o  

ymwelwyr bob mis ar 
gyfartaledd

 

Efydd Arian Aur



Dosbarthu Dosberthir eich taflen i fwy na  
25 o atyniadau a lleoliadau  

yn ardal Abertawe.

Dosberthir posteri i dros 10  
o atyniadau a reolir gan y cyngor

• 

Taflenni’n 
unig

• 

Taflenni’n 
unig

• 
Mwy na 25 o  

fannau dosbarthu  
yn Abertawe

Hysbysebu 
yn yr awyr  

agored

Baneri ar bontydd – lle’n unig. 
(Yn ddibynnol ar argaeledd)

   

•
1 bont am 
wythnos

•
1 bont 

am 
bythef-

nos

Ffigurau llif traffig;

Ffordd Fabian > 
35k o gerbydau’r 

dydd 

Pont y brifysgol > 
33k o gerbydau’r 

dydd

Pont LC >  
45k o gerbydau’r 

dydd

Pont Sgeti >  
14k o gerbydau’r 

dydd

Pont yr Olchfa >  
15k o gerbydau’r 

dydd

Pont Dyfaty > 
19k o gerbydau’r 

dydd

  Bwrdd Safle Heol y Mwmbwls  
(Parc Singleton) – lle’n unig.  
(Yn ddibynnol ar argaeledd)

    •
Wyth-

nos

 
Yn weladwy i dros  
33k o gerbydau’r 

dydd

 

Efydd Arian Aur
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 Llyfryn joio

  Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Lisa Evans (01792 635468 
  *lisa.evans@swansea.gov.uk

 Testun a delweddau ar 
 we-dudalen y digwyddiad 

 Manylion y digwyddiad ar y Sgrîn 
 Fawr, Sgwâr y Castell

 Rhestr Hysbysebion

 Digwyddiadau

 Baner Lithro

 E-siot

 Hysbyseb Baner

 Facebook

 Twitter

Enghreifftiau o Fuddion Partner Marchnata


