CYNNWYS GWEITHDY
THEMA'R GWEITHDY:

GWNEUD Y GORAU O'CH TALENTAU
ENTREPRENEURAIDD

TEITL GWEITHDY

SUT I GYFLWYNO EICH HUN

CYNNWYS
Sefyll allan o blith y dorf. Bydd y gweithdy
ysgogol yma yn canolbwyntio ar ddysgu sut i
gyflwyno eich hun a'ch syniadau busnes, a sut i
wneud cysylltiadau hir dymor. Byddwch yn dysgu sut
i gyflwyno eich hun i eraill, sut i feithrin y cysylltiadau
hynny a sut i gyd weithio er mwyn gwneud y gorau
o'ch syniadau.

YR ENTREPRENEUR RHAN-AMSER

A oes gennych ddiddordeb brwdfrydig y gallech ei
droi yn fusnes rhyw ddiwrnod? Cychwynnwch yn
fychan, cychwynnwch trwy gyfuno! Cewch
glywed gan entrepreneuriaid ysbrydoledig sydd wedi
dechrau busnes yn llwyddiannus wrth astudio neu
weithio ar yr un pryd.

AWGRYMIADAU AR GYFER
GWEITHIO AR EICH LIWT EICH
HUN

Archwiliwch fyd newydd gweithio hyblyg a'r
pwysigrwydd o ddarganfod eich troedle. Dysgwch
sut i fod yn ddi-ofn ar eich pen eich hun!

EICH GWAITH, EICH BUSNES

Dysgwch sut i roi pen rhyddid i’ch potensial
entrepreneuraidd. Bydd y gweithdy rhyngweithiol
yma yn trafod manteision bod yn arloesol, yn hunan
ysgogol wrth astudio neu yn y gweithle.

THEMA'R GWEITHDY:

TROWCH EICH DIDDORDEB BRWDFRYDIG
YN FUSNES

TWRISTIAETH A LLETYGARWCH:
BYD O GYFLEOEDD
SUT I GYCHWYN BUSNES AR Y
STRYD FAWR
Y BYD DIGIDOL: BOD YN
TECHTRAPRENEUR

THEMA'R GWEITHDY:

Ydych chi erioed wedi ystyried gyrfa mewn
twristiaeth neu letygarwch? Dewch i wrando ar
entrepreneuriaid llwyddiannus sydd wedi dod i'r brig
yn y diwydiant ffyniannus yma.
Dysgwch sut i ffynnu ar y stryd fawr. Yn y sesiwn
yma, byddwn yn clywed gan dri entrepreneur sydd
yn cynorthwyo i ddod â'r gymuned yn ôl i'r
strydoedd.
Mae byd gwaith yn dod yn ddigidol. Dysgwch
sut i baratoi ar gyfer yr hyn fydd yn digwydd yn y
dyfodol a sut i ecsploetio eich talentau technegol
gyda'r sgwrs gyffrous yma gan techtrapreneurs ac
arbenigwyr digidol llwyddiannus.

HANFODION BUSNES

BEIDDIO MEDDWL AM FUSNES

MEDDYLFRYD YR ENTREPRENEUR

CYCHWYN GYDA'R NESAF PETH I
DDIM

Gwibdaith anhygoel o'r gefnogaeth busnes sydd ar
gael i chi yng Nghymru. Byddwch yn gadael y sesiwn
yma yn teimlo eich bod wedi eich darparu'n dda ar
gyfer y cam mawr nesaf.
Mae eich meddyliau mewnol yn adlewyrchu
eich gweithredoedd allanol. Yn y sesiwn
ysgogol yma byddwch yn dysgu sut i harneisio grym
y meddwl er mwyn datblygu'r agwedd bositif, mi
allaf lwyddo yna! Ydych chi yn barod i roi pen
rhyddid i'r grym, y posibiliadau a'r potensial sydd
gennych?
Awgrymiadau am ariannu eich busnes .
Dysgwch am elfennau ariannu ar gyfer cychwyn
busnes gan banel o arbenigwyr ac entrepreneuriaid
profiadol.

