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Allforio



  Mae’r cwmni peirianneg manwl Teddington 
Engineered Solutions, o Lanelli wedi canolbwyntio 
ar gynyddu allforion yn ystod y deng mlynedd 
diwethaf, gyda chwsmeriaid mewn mwy na 90 
o wledydd ar hyd Affrica, y Dwyrain Canol, Asia, 
Gogledd America a De America. Y fantais allweddol 
iddyn nhw, meddai’r Cyfarwyddwr Masnachol 
Paul Greenwood, yw rhannu risg busnes.

  Mae Biocatalysts, gwneuthurwr ensymau o Nantgarw, 
yn allforio i fwy nag 80 o wledydd yn Ewrop a De 
America, yn ogystal â Japan, Awstralia, Seland Newydd 
a’i farchnad fwyaf, Unol Daleithiau America. Mae’r 
Rheolwr Gyfarwyddwr, Stuart West, yn dweud bod 
allforio yn cynnig manteision ehangach.

“  Mae allforio wedi bod yn wych i’r busnes. Mae’r holl 
beth yn eich gwneud chi’n fwy agored i gymaint o 
syniadau newydd, y gallwn ni wedyn eu hystyried yn  
y busnes er mwyn ei wella.”

  Fe benderfynodd, Zip-Clip, cwmni gweithgynhyrchu o’r 
canolbarth, dargedu marchnadoedd allforio er mwyn 
gwrthsefyll effeithiau’r dirwasgiad gartref, a oedd wedi arwain 
at leihad o 30% mewn trosiant blynyddol. 

“  Roedd gynnon ni gynnyrch gwych, cyfleusterau a staff, ond 
roedd angen i ni allforio,” meddai’r Rheolwr Gyfarwyddwr, 
Steve Goldsworthy.

  Mae 40% o gynnyrch y cwmni yn cael eu gwerthu mewn 23 
gwlad eisoes, ac fe gododd y trosiant 40% rhwng 2011 a 2013.

  Mae allforio halen môr yn cyfrif am ryw 40% o fusnes cwmni  
Halen Môn, gyda chwsmeriaid yn Ewrop, Awstralia, y Deyrnas 
Unedig, y Dwyrain Canol a’r Dwyrain Pell.

“  Erbyn heddiw mae cogyddion a connoisseurs o gwmpas y byd i 
gyd yn mwynhau ein halen ni. Mae’r Arlywydd Obama wrth ei 
fodd â thamaid o Halen Môn – mwg derw ar ei hoff felysion – 
taffis menyn cwmni Fran’s Chocolates yn Seattle. Rydan ni’n  
ei allforio i ryw bymtheg o wledydd ac yn gwerthu i lawer o 
fwytai gorau’r byd. Ddim yn ddrwg o gwbl i fusnes teuluol o 
Ynys Môn.”

  Allison Lea Wilson, Cyd-Reolwr Gyfarwyddwr
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Beth bynnag rydych yn ei gynnig – 
gwasanaethau, trwyddedau neu gynnyrch 
– fe allai allforio weddnewid bron pob 
elfen o’ch busnes. Heblaw am fanteision 
amlwg gwerthu rhagor a gwneud mwy 
o elw, mae allforwyr llwyddiannus yn 
dweud bod masnachu’n rhyngwladol 
yn rhoi manteision eraill iddynt dros eu 
cystadleuwyr: 

  mae busnesau yn tueddu i ddod yn fwy 
hyblyg wrth ymateb i farchnadoedd heriol

  mae addasu gwasanaethau neu gynnyrch er 
mwyn cyflenwi marchnadoedd newydd yn 
annog creadigrwydd ac arloesedd 

  gallwch wneud arbedion drwy gyfeintiau 
mwy a chostau is

  mae cylch bywyd cynnyrch yn fwy mewn 
marchnadoedd newydd

  mae risg yn cael ei rannu rhwng sawl 
marchnad

Pam allforio?

£15,900,00,000

Gwerth y nwyddau sy’n cael 
eu hallforio o Gymru …

18Tyfodd allforion 
Cymru 18% rhwng 
Mehefin 2016 a 
Mehefin 2017.

Mae 60% o holl 
allforion Cymru’n 
mynd i’r UE. 

Dyma ddata ar gyfer y flwyddyn  
yn diweddu Mehefin 2017.

Yr Emiradau Arabaidd 
Unedig yw un o’n 

marchnadoedd allforio sy’n 
tyfu gyflymaf a hi yw’n 

marchnad allforio fwyaf ond 
pump erbyn hyn.

£2,000,000,000

UDA yw 
marchnad 

allforio 
trydedd 

fwyaf Cymru. 

Yr Almaen yw marchnad 
fwyaf allforion Cymru.

£3,000,000,000



  Mae deunydd unigryw cwmni Concrete Canvas o 
Drefforest yn troi’n goncrid o fewn oriau o gael ei 
chwistrellu â dŵ  r, ac erbyn hyn mae’n cael ei werthu mewn 
dros 40 o wledydd. Rhoddodd Llywodraeth Cymru gymorth 
i’r cwmni drwy roi cyngor ac arweiniad ar fynd i mewn i 
farchnadoedd newydd gan gynnwys Brasil a Rwsia.

“   Mae Concrete Canvas wedi cael budd anferthol drwy 
holl raglenni cymorth masnach Llywodraeth Cymru yn 
ystod y pedair blynedd diwethaf,” meddai Will Crawford, 
Cyfarwyddwr. 

“  Yn ystod y cyfnod, mae ein trosiant ni wedi dyblu bob 
blwyddyn ac erbyn hyn allforion yw 85% o werthiant  
y cwmni.”
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Mae allforio yn gallu talu ar ei ganfed os 
byddwch yn buddsoddi mewn gwaith 
paratoi a chynllunio cadarn. Dyma rai 
o’r cwestiynau y dylech eu hystyried cyn 
cychwyn ar eich taith allforio:

  Ydy fy musnes yn barod i wasanaethu 
marchnad fwy?

  I ba farchnad y dylwn i roi sylw yn gyntaf?

  Oes gen i adnoddau yn eu lle i gefnogi fy 
nghynlluniau allforio?

  Ydy’r cynnyrch neu’r gwasanaethau yn  
barod ar gyfer y marchnadoedd dan sylw?

  Ydy’r wybodaeth ymarferol angenrheidiol  
gen i i fynd i mewn i farchnadoedd newydd?

  Ble alla i ddysgu am forgludiant, rheoliadau 
rhyngwladol, trethi a chyfreithiau mewnforio... 
a phopeth arall y mae angen i fi ei wybod?

Cymorth i Allforio
Fe wnawn ni weithio gyda chi yn 
uniongyrchol i’ch helpu i ganfod yr atebion 
i’r holl gwestiynau hyn a rhagor. Bydd y 
cymorth yn cael ei deilwra i fodloni eich 
anghenion penodol chi a gall gynnwys y 
meysydd canlynol:

  Datblygu eich strategaeth allforio

  Dewis y marchnadoedd gorau i chi

  Diffinio eich taith i’r farchnad neu at eich 
partner yn y farchnad

  Ystyriaethau ariannol fel prisio, taliadau, arian 
gwahanol a threthi, ac eraill

  Mynd i’r afael â gweithdrefnau, rheolau a 
logisteg allforio

I’ch helpu i baratoi rydym hefyd yn cynnig 
gweithdai gyda chymhorthdal llawn ar 
amrywiaeth o bynciau, gan gynnwys:

  Trosolwg o farchnadoedd

 Allforio doeth

 Rheoli dosbarthwyr ac asiantwyr

  Dod i ddeall Incoterms

Gallwn eich helpu hefyd i gael gafael ar 
ffynonellau eraill o gymorth, fel Masnach 
a Buddsoddi y Deyrnas Unedig, y Siambrau 
Masnach a’r Sefydliad Allforio.

Camau cyntaf?



  Mae’r cwmni o Abertawe, RAP International, yn darparu 
meddalwedd asesu risg i ddiwydiannau perygl uchel mewn 
35 o wledydd gan gynnwys Tsieina, Korea a Fiet-nam, ac 
mae’n dechrau torri trwodd yng nghyfandiroedd America.

“  I ni roedd cymorth masnach Llywodraeth Cymru yn help 
garw,” meddai’r Rheolwr Gyfarwyddwr, Mark Carter.

“  Fe fydden nhw’n trefnu cyfarfodydd droson ni yn y wlad 
y bydden ni’n mynd iddi, gyda phobl sydd bellach yn 
asiantwyr i ni. Manteisiwch ar bob cymorth sydd gan 
Lywodraeth Cymru i’w gynnig, da chi.”
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Pan fyddwch chi’n hyderus eich bod yn 
barod, bydd angen i chi ddechrau chwilio 
am y cyfleoedd yn eich dewis farchnad.  
Ydy, mae’n haws dweud na gwneud, 
oherwydd mae ieithoedd a diwylliannau 
gwahanol yn gallu ei gwneud hi’n  
anodd canfod y bobl rydych chi am  
wneud busnes gyda nhw – a’i gwneud  
hi’n anodd cyfathrebu â nhw hefyd. 

Cymorth i Allforio
Gan ddefnyddio ein cysylltiadau byd-eang 
gallwn ni eich helpu chi i gysylltu â’ch 
cwsmeriaid neu’ch partner delfrydol. Mae 
gennym fynediad at arbenigwyr ar lawr 
gwlad mewn marchnadoedd tramor – pobl 
sy’n siarad yr iaith, yn deall yr arferion 
busnes ac yn gwybod yn well na neb sut i 
gyrraedd eich cwsmeriaid. 

Bydd ein rhwydwaith byd-eang yn gallu:

  Cynnig gwybodaeth fusnes ar lefel leol

  Rhoi cyngor ar amodau a rheoliadau 
masnachu lleol

  Adnabod cwsmeriaid, asiantwyr neu 
ddosbarthwyr posibl, a chysylltu â nhw

  Trefnu cyfarfodydd wyneb yn wyneb gyda 
phobl sydd â diddordeb, a dod gyda chi hyd 
yn oed os byddwch chi’n teimlo bod angen  
y lefel honno o gefnogaeth

Sut alla i ddod o hyd  
i gyfleoedd allforio?



“  Mae cymorth Llywodraeth Cymru yn gwbl allweddol 
pan fyddwch chi’n dechrau edrych ar farchnad newydd 
neu os byddwch chi’n dechrau allforio. Mae mynd i 
mewn i wlad newydd heb nabod neb yn gallu bod yn 
brofiad brawychus braidd – dydych chi ddim yn nabod 
y cwsmeriaid, na’n gwybod ble i aros, gyda phwy i 
gwrdd, ac maen nhw’n gwneud y gwaith caib a rhaw 
i gyd i chi, felly mae’n llawer cyflymach, a chymaint yn 
haws. Ar eich ymweliad cyntaf yno, gallwch chi gael sawl 
ymweliad cynhyrchiol y byddan nhw wedi’u trefnu, felly 
mae’n llwybr tarw drwy’r holl broses o allforio.” 

 Stuart West, Rheolwr Gyfarwyddwr, Biocatalysts Ltd
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Mae cyfathrebu modern yn ei gwneud 
yn haws ac yn rhatach nag erioed 
cysylltu â phobl ledled y byd. Wedi 
dweud hynny, maen nhw’n dweud 
mai gyda phobl mae pobl am wneud 
busnes, ac felly does dim byd tebyg i 
gwrdd â’ch cleient wyneb yn wyneb.

Cymorth i Allforio
Gallwn ni eich helpu chi i 
gyrraedd eich marchnad. 

Gallech ymuno ag un neu ragor o’r 
teithiau masnach niferus yr ydym yn 
eu trefnu bob blwyddyn. Mae ein 
teithiau yn gyfle i chi gymryd rhan 
mewn trafodaethau a all weddnewid 
pethau, gydag asiantwyr posibl, 
dosbarthwyr a hyd yn oed cwsmeriaid 
newydd; ac mae ein dewis o leoliadau yn 
adlewyrchu’r datblygiadau rhyngwladol 

diweddaraf, er mwyn rhoi’r cyfle gorau 
posibl i chi ganfod busnes newydd.

Rydym hefyd yn arddangos mewn 
sioeau masnach byd-eang, gan alluogi 
busnesau i arddangos eu cynnyrch a’u 
gwasanaethau ar lwyfan y byd; ac mewn 
rhai amgylchiadau fe wnawn ni hyd yn oed 
gyfrannu at gostau eich arddangosfa neu’ch 
taith datblygu busnes rhyngwladol chi.

Cyrraedd y farchnad



  Mae Corgi Hosiery yn Rhydaman yn gwerthu dillad 
gwau ledled y byd, gydag allforion yn 70% o drosiant  
y cwmni, sy’n golygu bod costau teithio yn gallu bod  
yn uchel.

“  Fe wnaeth y cymorth oedd ar gael gan Lywodraeth 
Cymru helpu i leihau’r baich a’n galluogi ni i archwilio 
marchnadoedd newydd yn weddol rwydd,” meddai  
Chris Jones, Rheolwr Gyfarwyddwr.
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Cymorth i Allforio –  
Crynodeb

Camau Cyntaf Canfod eich cyfleoedd Cyrraedd y farchnad 

Diagnosteg busnes 
allforio

Ymchwil i’r farchnad yn lleol Ymweld â 
marchnadoedd newydd

Dewis y farchnad Dewis cwsmeriaid Mynd i sioeau masnach

Strategaeth allforio Cymorth i fynd i mewn  
i’r farchnad

Cwrdd â rhagolygon 
newydd

Logisteg Cyngor rheoleiddiol lleol

Llwybrau i 
farchnadoedd

Canfod asiantwyr a 
dosbarthwyr

Gweithdrefnau allforio Rhaglen o gyfarfodydd

Am ddim i unrhyw 
fusnes yng Nghymru

Llywodraeth Cymru’n 
cyfrannu 75% tuag at 
brosiectau cymwys

Llywodraeth Cymru’n 
cyfrannu 50% tuag at 
wariant cymwys

Mae ein holl becynnau cymorth wedi’u 
teilwra i anghenion unigol eich busnes,  
ond mae’r crynodeb hwn yn rhoi 
amlinelliad i chi o’r hyn sydd ar gael  
ymhob cam o’r broses:



Beth nesaf?
Beth am sgwrs? Mae cwestiynau a heriau unigryw gan eich busnes chi,  
ac mae’n bwysig ein bod ni’n eu deall cyn y gallwn roi pecyn o gymorth 
allforio at ei gilydd a fydd wedi’i deilwra’n arbennig i chi.

Felly rhowch alwad i ni drwy ffonio 
03000 6 03000 neu anfonwch e-bost i 
businesswales.gov.wales/cy/cysylltwch-a-ni 
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