Adborth Buddddeiliaid

Cyfrannodd 108 buddddeiliad yn Nhachwedd a
Rhagfyr 2016

Cyfraniadau Budd-ddeiliaid

3 sianel fwyaf am hyrwyddo
ar-lein

– Cymrodd 43 gweithredwr llety rhan yn
ogystal â sefydliadau mân-werthu, bwyta
mas, atyniadau, trydydd sector ac eraill

Nodwyd gwefan eu hun gan ymatebwyr
yn ogystal ag Ymwelwch Sir Fynwy (2il)
a Ymwelwch Cymru (3ydd)

Oddeutu 50% o lety mewn cynlluniau graddio
(naill ai VW, AA neu’r ddau)

Cyfranogiad i’r sector
twristiaeth

Mae 80% o fusnesau yn “eithaf bodlon”
(22%) neu’n “fodlon iawn” (58%) gyda
lefelau busnes dros y 24 mis diwethaf
Mae’r tymhorau’n parhau’n
broblem, yn enwedig i lety ond nid yw’n eithafol dros bob
sector
Dim Argaeledd
Stafell Ar Gael

(16 busnesau < 12 mis)

Mae 59% yn
teimlo’n WYBODUS
IAWN a 13% yn
Lefelau
“Ymwybyddiaeth teimlo’n EITHAF
a dealltwriaeth GWYBODUS am
weithgareddau
am
weithgareddau Ymwelwch Sir
Fynwy i gefnogi
Sir Fynwy?”
twristiaeth
Roedd dros 90% o ymatebwyr
yn ffafrio ebost fel hoff ffurf o
gadw mewn cysylltiad â
gweithgareddau - roedd
hanner (45%) hefyd gyda
diddordeb mewn
digwyddiadau budd-ddeiliaid

Teimlodd 50% o fusnesau bod
angen mwy o fusnes arnynt
rhwng Tach - Mawrth ac yn yr
wythnos
Yn ogystal â gwefannau a
chyfrwng cymdeithasol...

Ar Lafar

Prif

3 ffurf o
hyrwyddo

Arolygiadau
Defnyddwyr
Busnes Dychwel
Darparu’r profiad
ymwelwr gorau
bosib yw sylfaen
hyrwyddo

Mae dros ddwy ran o dair o
weithredwyr yn cytuno bod Sir
Fynwy’n hyrwyddo’i gynhyrchion
allweddol yn effeithiol

Rheolaeth cyrchfan

Gwelodd
trafnidiaeth
leol
Mae 80% yn credu bod Sir Fynwy’n darparu
(opsiynau a
Gwasanaethau ymwelwr da
hyrwyddiad)
y lefelau isaf
Mae rhwng 60-70% yn credu bod arwyddion
o gyfraddau
ordd/troedffordd/llwybrau ceffyl a llwybrau seiclo) yn ddigonol bodlonrwydd

Mae 70% yn credu bod cadwraeth a chynhaliaeth
trefi a phentrefi’n cael eu gweithredu’n dda
Mae dros 80% yn gwerthfawrogi’r rhaglen
ddigwyddiad a’r amrywiaeth o atyniadau ar gael
Mae 90% yn meddwl bod y gwasanaeth Canolfan
Gwybodaeth Twristiaeth yn bwysig a’r bwyd sydd ar gael yn
yr ardal yn dda

Buasai tua hanner y
budd-ddeiliaid yn
hoffi mwy o
eglurder ynglŷn â’r
rhannau gwahanol
sy’n cael eu
gweithredu gan
awdurdod lleol,
cymdeithasau
twristiaeth a
sefydliadau eraill

Am fwy o wybodaeth am reolaeth cyrchfan a
gwybodaeth am y farchnad ewch i
http://www.visitmonmouthshire.com/cymraeg/Rheolaeth-adirnadaeth-cyrchfannau

neu ebostiwch
tourism@monmouthshire.gov.uk

