Sut i gael y gwerth gorau
pan ydych yn gwerthu’ch
dillad ar-lein

CYNGHORION
GORAU

RHAI CYNGHORION SYML FYDD YN HELPU I RYMUSO GWERTHU
EICH DILLAD AIL-LAW A’R RHAI YR OEDDECH YN ARFER EU CARU.
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Gobeithiwn y bydd yr awgrymiadau a’r cynghorion yn y canllawiau hyn a’r fideos yn gymorth ac yn hawdd ei dilyn. Rydym yn
argymell eich bod yn cymryd gofal wrth ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol, yn arbennig pan ydych yn rhannu gwybodaeth
bersonol neu’n trefnu cyfarfodydd wyneb yn wyneb neu ddigwyddiadau.

– – DANGOSWCH EITEM AR EI GORAU  – 
Ceir amrywiaeth o safleoedd ac apiau a all eich
helpu i werthu dillad ail-law nad oes arnoch mo’u
CAM
heisiau mwyach, fel eBay, Facebook Marketplace,
Preloved, Gumtree, Depop a llawer mwy. Pan
fyddwch chi’n dewis lle i bostio’ch eitemau ar
werth, ystyriwch y cynghorion gwerthu hyn:

1

• A oes ap, neu a yw’r wefan yn hawdd ei defnyddio ar
ffôn symudol?
• Allwch chi adael adborth prynwr?
• Beth yw cynulleidfa darged y llwyfan ac a yw’n gweddu’r
eitem yr ydych am ei gwerthu?
Gall llun da greu gwyrthiau pan fyddwch chi’n gwerthu
ar-lein, felly mae angen i chi baratoi’r eitem cyn tynnu ei llun
er mwyn cynyddu ei gwerth. Rhowch smwddiad dda i ddillad
sydd wedi crychu, ac os oes difrod, ystyriwch fynd i’r afael â
mân drwsiadau, fel hemio â llaw neu wnïo botymau newydd.

– – – – – – –TYNNWCH LUN DA – – – – – – 
Er mwyn tynnu’r llun gorau:
CAM
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•H
 ongiwch yr eitem ar gefndir plaen, h.y.
cefn drws

• Os gallwch, cynhwyswch lun o’r eitem yn cael
ei gwisgo (fel arfer mae’n well peidio â chynnwys pennau)
• Tynnwch luniau mewn golau dydd yn hytrach na
golau artiffisial (hyd yn oed os ydych yn uwchlwytho
gyda’r hwyr)
• Os oes difrod (hyd yn oed difrod wedi’i drwsio),
tynnwch lun ohono. Peidiwch â cheisio ei guddio.
Fel arfer, nid yw’r difrod mor ddrwg ag y mae pobl
yn ei ddychmygu, os na allant ei weld.

– – – BYDDWCH YN DDISGRIFIADOL – – 
Ystyriwch yr hyn rydych chi’n chwilio amdano
wrth edrych am ddillad ar-lein: maint, lliw, steil,
brand, a’i dilledyn ddoe ydyw, cyflwr ayb. Os oes
gan y dilledyn nodwedd neu enw brand sy’n
ei ddiffinio, rhowch ef yn y teitl - mae pobl yn
chwilio am enw eu hoff frandiau neu’n gwybod y byddant
yn ffitio. Prynwch dâp mesur a rhestrwch fesuriadau cywir
eitemau. Nid yw pobl yn rhoi eu ffydd bob amser mewn
‘maint safonol’, yn arbennig gydag eitemau ddoe. Hefyd, gall
disgrifio teimlad y ffabrig helpu, ac os yw’r eitem yn gweddu
i amrywiaeth o feintiau a siapiau cyrff, nodwch hynny!
CAM
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carueichdillad.org.uk
www.loveyourclothes.org.uk

