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Beth sy'n arbennig 
am y ffair hon?

Drwy arddangos yr hyn sydd 
gennych i’w gynnig yn Ffair 
Bwydydd Da ac Arbenigol 
2019, byddwch yn denu sylw 
cynulleidfa o brynwyr bwyd a 
diod o'r radd flaenaf sy'n chwilio 
am y bwydydd a'r diodydd da, 
artisan ac arbenigol diweddaraf.

Mae’r Ffair yn cael ei chynnal 
yng Nghanol Llundain er mwyn 
denu cynulleidfa o’r radd flaenaf. 
Mae'n creu canolfan ragoriaeth 
ar gyfer y sector bwyd a diod 
drwy gynnig cyfle rhwydweithio 
heb ei ail i'r bobl hynny sy'n 
gwneud penderfyniadau yn y 
sectorau manwerthu, lletygarwch 
a dosbarthu. Mae’n gyfle hefyd 
iddynt fod un cam ar y blaen 
i'r gystadleuaeth drwy ddysgu 
am y tueddiadau diweddaraf.

Dyma'r lle gorau posibl i gyfarfod 
wyneb yn wyneb â phobl sy'n 
prynu ar ran manwerthwyr 
annibynnol, neuaddau bwyd, 
delis, bwytai, gwestai, siopau 
coffi, caffis a siopau fferm.

Opsiynau a Chostau 
Cymryd Rhan

Mae Llywodraeth Cymru wedi 
cyfrannu at gost arddangos o dan 
nawdd Pafiliwn Cymru/Wales. 
Mae cost stondin 6 metr sgwâr 
arferol i'w gweld isod. Cewch fwy 
o le am gost ychwanegol o £500 
y metr sgwâr (gan gynnwys TAW). 
Fel arall, os ydych yn gynhyrchwr 
llai profiadol, mae stondin lai, sy’n 
3 neu 4 metr sgwâr, ar gael am 
bris is. Cysylltwch â: 

Pecyn A − Arddangoswr 
Llawn (6 metr sgwâr) − Cost: 
£3,102.00 (gan gynnwys TAW)
Mae'n cynnwys:
— Lle penodol ym Mhafiliwn 

Cymru i arddangos eich 
cynnyrch. Mae stondinau 3, 4, 
6, 9, 12 metr sgwâr ar gael 
(costau amrywiol). 

— Paneli graffig, dodrefn ar gyfer 
y stondin/oergell, trydan

—Addurno'r stondin
— Cael eich cynnwys yn nhaflen 

wybodaeth y sioe ac mewn 
deunyddiau marchnata

— Cymorth masnach 
— Cymorth ar y safle gan 

staff Llywodraeth Cymru a 
chontractwyr a benodir ganddi

Cysylltu â ni:  
Dolen i'r Ffurflen Gais
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