
Y Cynnig

Hoffem wahodd eich cwmni i fod yn 
rhan o Ymweliad Datblygu Masnach a 
gefnogir gan Bwyd a Diod Cymru i Qatar.  
Bydd ein hymweliad eleni yn cyd-daro â 
Hospitality Qatar. 
Mae'r Ymweliad Datblygu Masnach 
hwn yn addas ar gyfer allforwyr mwy 
profiadol a chwmnïau a allai roi'r amser 
a'r adnoddau sydd eu hangen i fod yn 
llwyddiannus yn y farchnad hon.  
Mae twf o fewn y categorïau canlynol sy'n 
rhan o farchnad bwyd a diod Qatar:
–  Bwydydd organig a heb gynhwysion 

penodol
– Labeli preifat ac uchel eu bri
– Ffordd o fyw iach fel figan, llysieuol
–  Isel mewn carbohydrad, isel mewn 

siwgr, uchel mewn protein
–  Bwydydd cyfleus a bwydydd hawdd eu 

paratoi, ac yn arbennig y rhai a gaiff eu 
hystyried yn rhai iach

– Bwyd wedi'i becynnu
–  Cig (rhaid bod yn halal, ac wedi'i 

ardystio gan sefydliad a gydnabyddir  
gan awdurdodau Qatar)

“Trwy gymryd rhan yn yr Ymweliad 
Datblygu Masnach â Qatar yn 2018 
gwnaethom ddysgu llawer iawn am y 
farchnad ranbarthol ac am y cyfleoedd 
sy'n bodoli ar gyfer cynhyrchwyr bwyd 
a diod Cymru. Roedd yr ymweliad yn 
drefnus iawn a gwnaethom gyfarfod â 
phrynwyr a dosbarthwyr amrywiol iawn o'r 
sector manwerthu a gwasanaethau bwyd. 
Byddwn yn argymell eich bod yn cymryd 
rhan yn yr ymweliadau hyn gan y gallant 
helpu i'ch paratoi ar gyfer y marchnadoedd 
allforio hyn sy'n rhai mwy heriol."
Massimo Bishop-Scotti,  
Cyfarwyddwr Arloesedd, Prima Foods

Pam Qatar?

–  Mae marchnad Qatar yn farchnad 
lewyrchus iawn, gan mai Qatar yw un o 
wledydd cyfoethocaf y byd. Mae Qatar 
yn mewnforio dros 90% o'i ofynion 

 o ran bwyd. 

–  Defnyddwyr y farchnad hon yw pobl 
ifanc ar incwm uchel sy'n byw mewn 
ardaloedd trefol. Dyma boblogaeth 
sy'n cynnwys mwy a mwy o alltudwyr 
sy'n mwynhau bwyta allan, opsiynau 
iach a bwydydd uchel eu bri. 

–  Mae disgwyl i sector lletygarwch Qatar 
dyfu ychydig dros 12% gan gyrraedd 
US$1.4 biliwn erbyn 2022, ac mae 
70% o'r gwestai yn rhai 4 a 5 seren. 

–  Mae twristiaeth yn faes twf allweddol 
sy'n anelu at ddenu 5.6 miliwn o 
dwristiaid erbyn 2023. Mae disgwyl i 
Qatar ddenu 1.5 miliwn o dwristiaid 
yn ystod 2022, pan fydd y wlad 
yn cynnal Cwpan y Byd FIFA. 

–  Buddsoddiad sylweddol mewn 
canolfannau siopa, ac mae disgwyl i 

 16 o ganolfannau newydd agor  
 erbyn 2020
–  Mae Saesneg yn cael ei siarad 

yn gyffredin yn Qatar. 
– Teithiau awyr rhwng Caerdydd a Doha

Y Gost

Mae'r gost i gymryd rhan yn yr Ymweliad 
Datblygu Masnach pwrpasol iawn hwn yn 
cael ei hariannu'n rhannol gan Lywodraeth 
Cymru a bydd y gost yn £1,450.00 + 
TAW y person*. Mae hynny’n cynnwys:
–  Cymorth cyn yr ymweliad, gan gynnwys  

briffio llawn
–  Anfon samplau i Doha (cyfanswm o 

£750 am anfon, bydd cost uwchlaw'r 
terfyn hwn yn cael ei throsglwyddo 
i'r cwmni sy'n cymryd rhan)

–  Bydd manylion a brand eich 
cwmni yn cael eu cynnwys yn y 
catalog o gynhyrchwyr a anfonir at 
brynwyr a dosbarthwyr posibl

– Mynediad i Hospitality Qatar 2019
– Llety gwely a brecwast am 4 noson yn  
 Doha (bydd y daith yn ôl i Gaerdydd yn  
 gadael am 0105 ar 14 Tachwedd, felly  
 byddwch yn gadael y gwesty ar  
 13 Tachwedd)
– Cymorth a chyngor cyn yr ymweliad, yn  
 ystod yr ymweliad ac ar ôl yr ymweliad
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Yn amodol ar y meini prawf cymhwystra.  Mae’r cynnig hwn ar gael i ddau gynrychiolydd o bob cwmni.   Bydd angen i unrhyw gynrychiolwyr 
ychwanegol dalu'r gyfradd lawn heb gymhorthdal, ar gael ar gais Sylwer bod y cymorth sy'n cael ei gynnig gan y rhaglen hon yn cyfrif fel cymorth 
gwladwriaethol de minimis yn ôl diffiniad y Comisiwn Ewropeaidd.   

Dyddiad Cau:  
Dydd Llun  
15 Gorffennaf 2019

Cysylltwch â ni: http://
foodexhibitions.
thinkorchard.com/ 
registration/
qatar-2019/
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