
Wyt TI…?
4   yn frwdfrydig a chymdeithasol?
4   yn dda am wneud sawl tasg ar yr un pryd?
4   yn gyfathrebwr gwych?
4   yn weithiwr tîm da?
4   yn deall y cyhoedd a’u ffordd o feddwl?
4   yn dda am gynnig syniadau?
4   yn rhywun sy’n mwyhau gweithio o fewn amserlenni?
4   yn deall cyfryngau cymdeithasol? 

Oes gen TI…?
4   ddawn ysgrifennu?
4   ymennydd busnes? 
4   sgiliau trefnu rhagorol?

…  Gallai fod yn yrfa
 ddelfrydol i TI!

Anfon negeseuon wedi’u targedu at y farchnad fyd-eang

MARCHNATA  

Dysga IAITH arall i werthu  
dy sgiliau arbennig yn y 

byd cystadleuol hwn



Eisiau rhagor o wybodaeth?    
Cymer olwg ar y rhain:
Cyngor ar astudio, hyfforddiant a gyrfaoedd ym 
myd Marchnata –
•   Sefydliad Siartredig Marchnata (CIM)  

www.cim.co.uk
•   Chwiliwch wefan Gyrfaoedd Cymru am 

swyddogaethau fel: Dadansoddwr Ymchwil i’r 
Farchnad a Chynorthwyydd Marchnata.

 www.careerswales.gov.wales/job-information/
•  www.prospects.ac.uk/job-profiles/browse-

sector/marketing-advertising-and-pr

Cyngor ar y cam nesaf – 
•  www.ucas.com
•  https://gyrfacymru.llyw.cymru/

Cyngor ar ieithoedd – 
• www.routesintolanguagescymru.co.uk
•  www.wales.britishcouncil.org
• www.whystudylanguages.ac.uk
• www.europa.eu/languages
•   www.hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/

ieithoedd-llythrennedd-a-chyfathrebu
•   www.porth.ac.uk/cy/collection/botwm-y-byd

Sut? 
Ystyria’r posibiliadau:
4  Astudio TGAU a Safon Uwch busnes 
4  Cael tystysgrif Sefydliad Siartredig 

Marchnata (CIM) neu ddiploma mewn 
marchnata, sy’n cael eu cynnig ar 
bedair lefel mynediad  

4  Cyfuno gradd mewn busnes a 
marchnata gydag iaith i gael profiad 
rhyngwladol a chyfle i dreulio amser 
dramor  

4  Dod yn gyfarwydd iawn â chyfryngau 
cymdeithasol – cael cyfrif Twitter 
a gweld sut mae busnesau’n ei 
ddefnyddio i farchnata eu cynnyrch

4  Cael profiad gwaith gyda chwmni 
marchnata 

Ystyria ieithoedd:
“Yn syml, marchnata yw’r grefft o 
gyfathrebu gyda’ch cwsmeriaid neu eich 
cynulleidfaoedd targed.  Mae ieithwyr yn 
aml yn dilyn gyrfa ym myd marchnata 
oherwydd eu dawn naturiol i gyfathrebu.  
Mae gallu siarad Ffrangeg ac Eidaleg 
wedi bod yn hanfodol i’m gyrfa mewn 
marchnata rhyngwladol.”
- Carys Pugh D’Auria,  Pennaeth Masnach a 
Buddsoddiadau, Cardiff and Co

Yr wybodaeth yn gywir pan aed i’r wasg; Mai 2020. Gwnaed pob ymdrech i sicrhau fod yr wybodaeth uchod yn gyflawn a chywir pan aed
i’r wasg, ond nid yw Llwybrau at Ieithoedd Cymru yn gwarantu digonolrwydd, cywirdeb na chyfanrwydd yr wybodaeth uchod, nac yn derbyn
unrhyw atebolrwydd a all godi yn sgil unrhyw anghywirdeb neu esgeulustod os defnyddir yr wybodaeth hon neu os dibynnir arni fel tystiolaeth.
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