
 

 Cerdyn prisiau gwefan a chyfleoedd marchnata 



 

Amdanom ni 

 

Dewch i Gonwy yw’r wefan dwristiaeth swyddogol newydd ar gyfer Sir Conwy. Mae gennym nifer o sianelau hysbysebu ar gael i fusnesau twristiaeth 

lleol i godi proffil eu busnes a denu mwy o gwsmeriaid.  

Buddion allweddol i fusnesau 

 Gwefan cyrchfan swyddogol Sir Conwy 

• Sylw cynyddol yn uniongyrchol ger bron cynulleidfa darged  

• Mae’r wefan yn cael ei gweld 1.4 miliwn gwaith y flwyddyn 

• Fe wnaeth cysylltiadau â gwefannau twristiaeth allweddol eraill fel Visit Wales - gwefan vistwales.com ddarparu dros 5 miliwn o ddefnyddwyr 

unigryw yn 2018. 

• Cyrhaeddiad cymdeithasol cyfun o dros 40,000 o ddilynwyr 

• E-negeseuon rheolaidd yn cael eu hanfon i gronfa ddata o 10,000 o gysylltiadau 

• Mynediad i borth busnes yn cynnwys ffigyrau STEAM, dolenni defnyddiol a mwy 

• Cyfle i ymddangos mewn erthyglau blog rheolaidd i gael rhagor o sylw 

• Myw o gyfleoedd cysylltiadau cyhoeddus  

 

 

 

 

 

 



 

Pecynnau gwefan 

 Gwefan newydd: Dewch I Gonwy – Swyn Eryri sain y lli 
Cyfraddau hysbysebu rhagarweiniol – Ionawr i Rhagfyr 2020 

Beth sydd wedi'i gynnwys Syml am ddim Sylfaenol £90 y 
flwyddyn 
(gan gynnwys TAW) 
 

Uwch £180 y flwyddyn 
(gan gynnwys TAW) 

Manwl £264 y flwyddyn 
(gan gynnwys TAW) 

Enw a chyfeiriad busnes Ydi Ydi Ydi Ydi 

Rhif cyswllt / e-bost Ydi Ydi Ydi Ydi 

Delweddau Hyd at 1 llun Hyd at 3 llun Hyd at 5 llun Hyd at 10 llun 

Misoedd / amseroedd agor Ydi Ydi Ydi  Ydi 

Cyfraddau / prisiau Ydi Ydi Ydi Ydi 

Gwybodaeth raddio Ydi Ydi  Ydi  Ydi 

Cyfleusterau  Ydi Ydi Ydi  

Dolen gwefan  Ydi Ydi Ydi  

Testun disgrifiadol  Disgrifiad 100 gair Disgrifiad 300 gair Disgrifiad 400 gair 

Lleoliad a map  Ydi Ydi Ydi 

Gwobrau   Ydi Ydi 

Integreiddio TripAdvisor   Ydi Ydi  

Cynigion Arbennig   Ydi Ydi 

Cynnwys fideo    Ydi  

Lawrlwythiadau    Ydi  

Peidiwch â methu cynnwys    Ydi*  

Stats perfformiad misol    Ydi  

 

* Cylchdroi yn fisol, yn amodol ar argaeledd 



 

Pecynnau marchnata 

Pecyn Disgrifiad Cyfradd 
ddechreuol 

Platinwm  Ymddangos mewn x5 newyddlen 

 Ymddangos mewn x6 erthygl blog 

 12 neges cyfryngau cymdeithasol 

 Gwahoddiadau i ddigwyddiadau rhwydweithio 

 1x ymgynghoriad gydag un o’n Hymgynghorwyr Busnes 

 Mynediad blaenoriaeth i ddeunydd marchnata a 
argraffwyd 

 Mynediad i’r porth busnes ar wefan Dewch i Gonwy 

£300 y 
flwyddyn 
(gan gynnwys 
TAW) 
 

Aur  Ymddangos mewn x3 newyddlen 

 Ymddangos mewn x4 erthygl blog 

 9 neges cyfryngau cymdeithasol 

 Gwahoddiadau i ddigwyddiadau rhwydweithio 

 Mynediad i’r porth busnes ar wefan Dewch i Gonwy 

£204 y 
flwyddyn 
(gan gynnwys 
TAW) 
 

Arian  Ymddangos mewn x1 erthygl blog 

 Ymddangos mewn x2 newyddlen 

 6 neges cyfryngau cymdeithasol 

 Mynediad i’r porth busnes ar wefan Dewch i Gonwy 

£102 y 
flwyddyn 
(gan gynnwys 
TAW) 

Efydd  3 neges cyfryngau cymdeithasol 

 Ymddangos mewn x1 newyddlen 

 Mynediad i’r porth busnes ar wefan Dewch i Gonwy 

£60 y 
flwyddyn 
(gan gynnwys 
TAW) 

 

* Gwerthir pecynnau ar sail y cyntaf i'r felin 

** Argaeledd cyfyngedig 


