
Mae S4C eisiau comisiynu ap newydd ar gyfer Cyw, un o  
frandiau a gwasanaethau mwyaf llwyddiannus y sianel. 

Rydym yn chwilio am ap deniadol ac arloesol ar gyfer iOS  
ac Android fydd yn difyrru ac adlonni plant meithrin hyd at  
6 oed. 

Dylai’r ap gyflawni rhai o’r amcanion hyn:

 adlonni trwy chwarae creadigol;

 galluogi rhyngweithio gyda chymeriadau a straeon;

 llonni plant gyda defnydd arloesol ac amrywiol o  
 dechnolegau symudol;

 darparu prof iad cyffrous a hwyl.

Dylai chwarae fod wrth galon y cynnig a dylai allu bod yn ap y 
gallwn ei ddiweddaru a’i gadw’n ffres dros y 2-3 blynedd nesaf.

Bydd cyllideb o hyd at £40,000 ar gael i ddatblygu, adeiladu  
a chynnal yr ap am flwyddyn. 

Byddwn yn cynnal diwrnod pitsho syniadau ar 3 Tachwedd 2016 
yn Adeilad Mudiad Meithrin yn Aberystwyth. Bydd staff  
comisiynu a datblygu S4C, cynhyrchwyr cynnwys, ac eraill  
ar gael i drafod gyda chwmnïau yn y bore.

Bydd y cwmni llwyddiannus yn cael ei ddewis ar ôl y  
digwyddiad a byddwn yn eich hysbysu erbyn 11 Tachwedd. 

Mae hwn yn weithdy creadigol, felly os bydd syniadau  
diddorol ac arloesol yn codi sydd o ddiddordeb y tu hwnt i’r 
briff hwn, yna byddwn yn hapus i ystyried datblygu’r syniadau 
ymhellach.

Rydym yn awyddus i gael yr ap wedi ei gyfleu erbyn  
Chwefror 2017 gan gyhoeddi a hyrwyddo fis Mawrth 2017. 

Briff Datblygu 
Ap Newydd 
ar gyfer Cyw

Cysylltwch â  
Non Lewis  
(non.lewis@s4c.cymru) 
erbyn dydd Llun 31 Hydref, 
er mwyn archebu,  
gan nodi pwy fydd yn  
dod ar ran eich cwmni.

Amserlen 

10.30 - 11.00  Cyflwyniad a chyfle i drafod y briff yn fanylach

11.00 - 1.00  Amser i ddatblygu syniadau
  
1.00 - 2.00  Toriad ar gyfer cinio

2.00 - 3.00  Paratoi’r cyflwyniadau

3.00 - 4.00  Pob cwmni i gael 5 munud i gyflwyno eu syniadau i’r panel. 

  Bydd y cyflwyniadau yn gaeedig, ni fydd eich syniadau yn   
  cael eu rhannu â chwmnïau eraill. 

4.30   Diwedd



Ein hamcan 
Darparu cynnwys aml-lwyfan o ansawdd uchel  
yn Gymraeg i blant dan oed ysgol. Bydd y  
cynnwys yn eu haddysgu a’u diddanu mewn  
ffordd hwyliog a chyfeillgar.

Ein gwerthoedd craidd 
Bod yn ddifyr, yn gyffrous, yn ddibynadwy  
ac yn gefnogol. 

Ein personoliaeth 
Bod yn hwyliog, yn hapus, ac yn ddiniwed. 

Ein neges 
Mae ein neges yn cyfleu’r prof iadau rydym yn 
gobeithio y bydd ein gwylwyr yn eu mwynhau  
wrth wylio ein rhaglenni. 

Chwarae, Chwerthin, Dysgu.

Nod y brand


