Canllawiau brand

Croeso

Os gwelwch yn dda, defnyddiwch y canllawiau
hyn i adeiladu ein brand er mwyn bachu sylw
ac ysbrydoli, gan sicrhau cysondeb yn ein
negeseuon i’r byd.

Ein canllawiau
CYFLWYNIAD
Mae ein brand yn bwysig i ni ac rydym yn rhoi pwyslais
mawr ar y ffordd iawn i’w ddefnyddio a’i gymhwyso.
Mae’r canllawiau hyn wedi eu llunio i helpu pobl sy’n
defnyddio’r brand i’w ddeall a’i gyflwyno mewn ffordd
broffesiynol ac effeithiol.
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RHAN 1 – ELFENNAU ALLWEDDOL Y BRAND
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Ein brand

CYSYNIAD Y BRAND
Mae yna syniad clir yn gyrru ein brand:

Llawendrindod
Wedi’i wreiddio yn nhreftadaeth tref y ffynhonnau
Cydbwysedd bywyd a gwaith
Gweithio i fyw, nid byw i weithio
Iechyd, hapusrwydd a chymdogaeth dda
Hygieia yn Dduwies Iechyd
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Dim tagfeydd, teithio didrafferth yn ôl ac ymlaen
Diogel, braf i deuluoedd
Awyr iach, cefn gwlad wrth law
Cerdded, rhedeg, seiclo
Gweithgareddau antur
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Ein brand

CYFLWYNO STORI EIN BRAND:
Mae lleoedd ar draws y byd yn cystadlu yn erbyn ei gilydd i geisio denu
twristiaid a hybu lles economaidd. Yn gynyddol, mae cael brand trawiadol
i’ch ardal yn cael ei weld yn un o’r elfennau pwysig er mwyn llwyddo. Mae
pob lle’n unigryw. Mae pob lle’n wahanol. Mae’r brand lle yr ydym ni wedi ei
greu ar gyfer Llandrindod yn dathlu’r hyn sy’n arbennig am ein tref. Cafodd
ei gynllunio i dynnu sylw at gryfderau ein hardal. Gan wneud mwy na
dim ond sicrhau cyfathrebu cyson a nerthol, cafodd ei greu i ddylanwadu
ar ymddygiad, i yrru strategaethau datblygu yn eu blaen ac i ysbrydoli
cynlluniau gweithredol, megis digwyddiadau.
Y syniad y tu cefn i’n brand lle yw ‘Llawendrindod’. Mae wedi ei seilio ar
dreftadaeth ein tref ffynhonnau, gan gydnabod bod iechyd naturiol a lles
yn fwyfwy pwysig wrth gyfrannu at lawenydd bywyd y dyddiau hyn. Wedi’r
cyfan, rhan o arfbais traddodiadol ein tref yw Hygieia, Duwies Iechyd. Mae
Llawendrindod hefyd yn awgrymu’r math o ansawdd bywyd sydd i’w gael
yma. Dim problemau tagfeydd na llygredd i ni. Rydym yn byw’n dda. Rydym
yn credu bod ein cydbwysedd bywyd a gwaith yn eithaf agos ati. Mae’n lle
diogel a braf i deuluoedd, y lle perffaith i godi plant. Ac mae hyn i gyd yn
golygu bod Llandrindod yn lle gwych i ddod am wyliau iach. Boed hynny am
benwythnos o ymlacio i ddod atoch eich hun, neu am wyliau mwy prysur,
yn cerdded neu seiclo mewn gwlad hardd.
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Ein brand

CRYNHOI STORI EIN BRAND:
Tyfodd Llandrindod oherwydd ansawdd ein dyfroedd a phurdeb ein hawyr.
Seibiant llesol ac iach o faw a mwg dinasoedd Oes Fictoria.
Mae iechyd yn rhan o’n DNA.
Ac mae iechyd naturiol a lles yn bwysicach nag erioed y dyddiau hyn wrth gyfrannu at
lawenydd/ bywyd.
Mewn byd 24/7, sydd ar fynd o hyd, mae pobl angen chwistrelliad o ddaioni.
Ac rydym ni’n credu bod gwella’n naturiol yn ddewis gwell. Gorau bywyd, bywyd iach.
Croeso i Ganolfan Iechyd Naturiol Gwledydd Prydain.
Mae golygfa hardd ble bynnag y byddwch yn troi. Cefn gwlad prydferth a bryniau’n
tonni tua’r gorwel.
‘Ych chi eisoes yn teimlo’n well?
Ac mae Llandrindod yn dref ddiogel, gyda faint fynnwch chi o le i fagu teulu.
Doedd dim sioc i ni pan gawson ni ein dewis yn fan hapusaf Cymru mewn arolwg
ychydig yn ôl.
Mae’r cyfan yn rhan o’n henw ni ar ein tref – Llawendrindod.
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Iaith ein brand

LLAIS
Mae ein llais – ein goslef – wedi ei greu i adlewyrchu ein hagwedd iach a’n
ffordd o fyw. Mae’n bositif iawn ac yn galonogol, fel ni.
Bydd yr un mor bwysig â’r ddelwedd weledol ac yn allweddol wrth ddiffinio
brand Llandrindod.
Wrth ysgrifennu copi, byddwch yn gryno. Defnyddiwch frawddegau byr,
bachog. Peidiwch â defnyddio jargon.
Cofiwch fod llai weithiau’n gwneud mwy. Sgwrsiwch gyda phobl.
‘Rydyn ni’ – y llefarwyr ar ran Llandrindod – yn siarad yn uniongyrchol gyda
‘chi’ – y sawl sy’n derbyn y neges.
Ceisiwch ddal teimlad y profiad o fod yn Llandrindod.
Rhowch deimlad o hwyl a bywiogrwydd i’r darllenydd. Peidiwch â bod yn
rhy ddwys.
Cyflwynwch y ffeithiau a’r gwirionedd grymus am Landrindod.
Rydym yn hyderus am yr hyn sydd gan ein lle ni i’w gynnig. Gwnewch yn
siŵr fod hyn yn pelydru trwy ein negeseuon a’n deunydd cyfathrebu.

08

02

Iaith ein brand

ENGHRAIFFT O IAITH

Cydbwysedd
bywyd/gwaith

Un o’n
canolfannau
iechyd lleol
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Rydym yn byw’n dda

Mae iechyd
yn rhan o’n
DNA
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Ein logo

PRIF LOGO SYLFAENOL
Mae ein logo’n bwysig. Mae’n cynrychioli hanfod Llandrindod a dyma un
o elfennau mwyaf gweledol ein hunaniaeth. Dyna ein llofnod ni ar bob
deunydd cyfathrebu. Mae’n unigryw, yn drawiadol a llawn cymeriad ac yn
ein tynnu ni at ein gilydd yn ein holl waith.
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Ein logo

AMRYWIADAU LLIW
Mae’n bwysig fod ein logo’n cael ei ddefnyddio’n gyson bob tro y caiff
ei ddefnyddio.
Gallwch ddefnyddio’r logo yn ei liw cerrig llwyd ar gefndir golau neu wyn
neu yn wyn ar gefndir tywyll.
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Ein logo

GOFOD CLIR
Er mwyn gwarchod eglurder a chymeriad gweledol ein logo, mae lle clir o’i
gwmpas sydd yr un lled ag un elfen o farc y logo – fel y gwelwch yma.
Yn ogystal, rhaid iddo fod wastad yn glir ar ei gefndir.

12

03

Ein logo

MEINTIAU SY’N CAEL EU HARGYMELL
Meintiau’r cefndir sy’n penderfynu ar faint ein logo.
Y meintiau sy’n cael eu dangos yw’r meintiau lleiaf ar gyfer papurau safonol
maint ‘A’ ynghyd â’r maint lleiaf un ar gyfer pob defnydd.

70-100mm

Tudalen A3
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40-50mm

30-40mm

25mm

Tudalen A4

Tudalen A5

Maint lleiaf un

03

Ein logo

PETHAU I’W HOSGOI
Mae angen defnyddio ein logo wastad mewn ffordd gyson, felly, os gwelwch
yn dda, peidiwch ag addasu ein logo mewn unrhyw ffordd gan y bydd
hynny’n tanseilio’r ein brand a’i ddilysrwydd.
Yma rydym wedi dangos enghreifftiau o bethau na ddylech eu gwneud
gyda’n logo.
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04

Lliw

PALET CRAIDD
Mae’r prif liwiau yn ein palet yn adlewyrchu
nodweddion naturiol Llandrindod – mwsogl gwyrdd a
cherrig llwyd.
Mae’r ddau liw yma’n gweithio’n berffaith gyda’i gilydd.
Mae modd cyflwyno lliwiau eraill sy’n gweddu, cyn
belled â’u bod o fewn yr un amrediad o liwiau naturiol,
agos at y pridd.

CARREG

C: 55 | M: 43 | Y: 37 | K: 22
R: 115 | G: 118 | B: 125
PANTONE 7545 U

MWSOGL

C: 57 | M: 32 | Y: 98 | K: 18
R: 116 | G: 128 | B: 42
PANTONE 377 U

Ein hail liwiau yw du a gwyn ac maen nhw’n cael eu
defnyddio’n bennaf ar gyfer copi.
Os gwelwch yn dda, peidiwch â dod â lliwiau i’r system
sy’n gwrthdaro gydag amrediad y lliwiau yr ydyn ni
wedi eu dewis gan y bydd hyn yn glastwreiddio
ein brand.

LLWYD CLAEAR

MINTYS POETHION

GWRID

DANT Y LLEW

BARLYS

SEPIA

PENLAS YR ŶD

EIRIN

C: 0 | M: 0 | Y: 0 | K: 30
R: 198 | G: 198 | B: 198
PANTONE 538 U

C: 0 | M: 19 | Y: 18 | K: 28
R: 198 | G: 175 | B: 165
PANTONE 5035 U

C: 0 | M: 0 | Y: 50 | K: 38
R: 182 | G: 175 | B: 113
PANTONE 5807 U

GWYN

C: 0 | M: 0 | Y: 0 | K: 0
R: 0 | G: 0 | B: 0
--
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DU

C: 100 | M: 100 | Y: 100 | K: 100
R: 0 | G: 0 | B: 0
PANTONE BLACK

C: 42 | M: 2 | Y: 19 | K: 0
R: 157 | G: 210 | B: 213
PANTONE 629 U

C: 42 | M: 1 | Y: 57 | K: 0
R: 164 | G: 204 | B: 139
PANTONE 358 U

C: 16 | M: 23 | Y: 67 | K: 28
R: 223 | G: 192 | B: 105
PANTONE 460 U

C: 13 | M: 30 | Y: 45 | K: 42
R: 153 | G: 128 | B: 102
PANTONE 7528 U

C: 33 | M: 54 | Y: 0 | K: 54
R: 107 | G: 80 | B: 110
PANTONE 2665 U
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Teipograffeg

DEFNYDDIO TEIPOGRAFFEG
Rhan fawr o’n delwedd yw arddull deipograffig gryf,
llawn mynegiant. Mae’n creu golwg a theimlad
nodedig ar gyfer ein holl ddeunydd cyfathrebu.
‘Have Heart One’ yw’r ffynhonnell deip – y ffont
- y byddwn yn ei defnyddio i wneud datganiadau
cadarn. Dylech ddefnyddio hon ar gyfer
penawdau ar ddeunydd marchnata. Yr ail deulu
o deip yw ‘Brown’. Mae’n bur ac yn syml ac yn
gwrthgyferbynnu’n dda gyda natur lawn mynegiant
‘Have Heart One’. Dylid defnyddio ‘Brown Regular’
yn bennaf ar gyfer is-benawdau a’i chwaer ffont
‘BrownLight’ yn deip ar gyfer corff y testun mewn
deunyddiau marchnata cyffredinol.
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Pennawd

Have Heart One
Is-bennawd

Brown Regular
Corff y testun

Brown Light
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Ffotograffiaeth

DELWEDDAU
Delweddau yw un o elfennau mwyaf amlwg brand, felly
mae’n bwysig dewis yn ofalus.
Mae’r math o ddelweddau sydd yma wedi’u dewis
oherwydd eu bod yn cynrychioli Llandrindod. Dylai’r
delweddau wastad roi teimlad llesol. Dylen nhw
adlewyrchu harddwch naturiol y lle. Pryd bynnag y gallwch
dangoswch bobl sy’n edrych yn iach, yn llawn bywyd a
bodlon, ond mewn ffordd naturiol, heb fod yn rhy fwriadol
neu wedi’i drefnu.
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Eiddo’r brand

Y MONOGRAM
Byddwn yn defnyddio eiddo’r brand i roi budd ychwanegol i’r brand.
Mae hyn yn tynnu sylw ond, yn bwysicach, mae’n helpu defnyddwyr i
adnabod y brand yn hawdd. Yma, rydym yn defnyddio’r marc logo’r brand i
greu monogram trawiadol. Mae modd defnyddio’r monogram i greu gwead
cefndir a phatrymau. Gallwch weld hyn ar dudalen 23 ble mae wedi’i
ddefnyddio ar fag.
Yn gyffredinol, ystyriwch ddefnyddio’r monogram mewn modd ailadroddus
pan nad yw elfennau eraill y brand e.e. teipograffeg penawdau neu
ddelweddau ddim yno neu dim ond yno’n rhannol.
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PART 2 – DEFNYDDIO’R BRAND

Defnyddio’r brand
CYFLWYNIAD
Rydym wedi datblygu amrywiaeth o enghreifftiau
o ffyrdd o ddefnyddio’r brand – ar ffurf cysyniad yn
hytrach na chynlluniau terfynol – er mwyn rhoi peth
arweiniad dechreuol ynglŷn â ffyrdd o’i ddefnyddio.
Rydym yn derbyn nad yw hyn, o bell ffordd, yn
amrediad cyflawn o ffyrdd o ddefnyddio’r brand ond,
o’u rhoi at y canllawiau ynghylch llais, logo, palet
lliwiau, teipograffeg, ffotograffiaeth ac eiddo’r brand,
rydym yn gobeithio y byddan nhw’n eich hysbrydoli chi
i greu deunydd cyfathrebu effeithiol, sy’n dilyn y brand.
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Defnyddio’r brand
GWEFAN
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Defnyddio’r brand
POSTERI
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Defnyddio’r brand
POSTERI

Cydbwysedd
bywyd/gwaith

Un o’n
canolfannau
iechyd lleol
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Rydym yn byw’n dda

Mae iechyd
yn rhan o’n
DNA

Defnyddio’r brand
ARWYDD
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Defnyddio’r brand
BAG
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Defnyddio’r brand
POTEL BERSAWR
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Defnyddio’r brand
TAFLEN
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