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Logo a Chanllawiau Brandio KESS 2 
Adolygwyd ar: 20.09.2016 

 

Mae logo KESS 2 wedi’i ddylunio’n ofalus gan ystyried y broses o farchnata a chyfleu brand KESS 2 yn 

weledol am oes y prosiect. Mae’r tri lliw sydd yn y logo yn cynrychioli’r tri phartner sy’n rhan o 

brosiect KESS;  

 

GWYRDDLAS ar gyfer Busnesau 

PINC TYWYLL ar gyfer Myfyrwyr 

OREN ar gyfer Academyddion 

 

Ni ddylid addasu, newid nac aflunio’r logo o gwbl gan y bydd hyn yn effeithio ar effeithiolrwydd y 

brand. Mae’r logo’n cynnwys prif gorff ‘KESS 2’ a’r testun ‘Ysgoloriaethau Sgiliau Economi 

Gwybodaeth / Knowledge Economy Skills Scholarships’ oddi tano. Rhaid i’r ddwy elfen hyn fod gyda’i 

gilydd bob amser ac ni ddylid gwahanu na dangos y naill heb y llall.  

 

Darllenwch isod i gael rhagor o wybodaeth am logo ac arddull brand KESS 2.  Os oes gennych unrhyw 

gwestiynau am y defnydd o logo a/neu frandio KESS 2, cysylltwch â ni - mae’r manylion ar ddiwedd y 

ddogfen hon.  

 

Lliwiau 
 

Mae logo KESS 2 yn cynnwys 5 Lliw. Nodir gwerthoedd pob lliw isod: 
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Maint Lleiaf 
 

Argymhellir y dylid defnyddio’r maint lleiaf canlynol ar gyfer y logo i sicrhau bod modd darllen testun 

y logo pan fydd yn fach.  Ni ddylid atgynhyrchu'r logo o gwbl os yw hynny’n golygu na ellir ei 

ddarllen.  

 

- Maint lleiaf a argymhellir ar gyfer Argraffu: 35mm x 21mm (300dpi)  

- Maint lleiaf a argymhellir ar gyfer Sgrin: 250px x 150px (72dpi) 

 

 

 35mm 

 

Uchod: maint lleiaf ar gyfer argraffu 

 

 

 

Lle Gwag 
 

Er mwyn sicrhau bod y logo’n cael yr effaith fwyaf posib, dylid parchu’r lle gwag fel y dangosir yma: 

 

 

Defnyddir y lle gwag fel canllaw i sicrhau nad yw cynnwys arall yn gwneud i’r logo edrych yn rhy 

brysur am y gall hyn leihau ei effaith weledol.   

 

 

 

 

 

 

 

 

21mm 
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Fersiynau o’r Logo 
 

Lliw Llawn: 

 

 
 

 

Lliw Llawn (Tu Chwith): 

 

  
 

Y logos ‘Lliw Llawn’ a ‘Lliw Llawn Tu Chwith’ (a ddangosir uchod) yw’r ddau brif fersiwn o logo KESS 

2. Dylid eu defnyddio/eu hatgynhyrchu mewn lliw llawn lle bo’n bosib er mwyn cyfleu’n effeithiol y 

tri lliw sy’n rhan o arddull y brand. 

 

Mae fersiynau eraill o’r logo ar gael ar gais:  

 

- RGB (addas ar gyfer y we a rhaglenni sgrin) 

- Graddlwyd (ar gyfer argraffu du a gwyn yn unig) 

- Deuliw (fersiynau Gwyrddlas, Pinc neu Oren, at ddibenion marchnata penodol yn unig) 

- Un lliw (at ddibenion argraffu penodol fel gwobrau gwydr neu ysgythru laser) 

 

Ffeiliau sydd ar gael: EPS, PNG, JPEG 

Os oes angen ffeil arnoch mewn fformat gwahanol i’r uchod, cofiwch roi gwybod i ni.  
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Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ddefnyddio logo neu arddull y brand KESS 2, neu os oes 

angen y logo arnoch mewn fformat gwahanol, mae croeso i chi gysylltu â ni.  

 

Manylion Cysylltu 
 

Dr Penny Dowdney 

Rheolwr Prosiect KESS 2 Cymru 

p.j.dowdney@bangor.ac.uk 
01248 382266 
 

Mererid Hâf Gordon 

Swyddog Dylunio, Marchnata a Chyhoeddusrwydd KESS 2  

m.h.gordon@bangor.ac.uk  

01248 388715 
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