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Beth yw’r Ymgyrch?
 

   

 

Mae hon yn ymgyrch ar draws y diwydiant cyfan a lansiwyd gan Lesley Griffiths, 
Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig i ddiolch i gynhyrchwyr, 
manwerthwyr a’r gwasanaeth bwyd a diod am eu holl waith caled yn ystod y cyfnod 
digynsail hwn. Cynhelir Diwrnodau Dathlu Bwyd a Diod o Gymru ar ddydd Gwener 7 Awst 
a dydd Gwener 4 Medi 2020. 

Bwriad ymgyrch #CaruCymruCaruBlas #LoveWalesLoveTaste yw:

• Codi ymwybyddiaeth o’r holl Frandiau bwyd a diod anhygoel o Gymru

• Annog y gymuned Gymreig i gefnogi bwyd a diod o Gymru

• Dathlu Bwyd a Diod o Gymru trwy gyfres o ddiwrnodau dathlu



Beth sydd yn y pecyn digidol  
hwn y gellir ei lawr lwytho?
 

Er mwyn eich helpu i gymryd rhan yn llawn yn y Diwrnodau Dathlu Bwyd a Diod o Gymru, 
mae graffeg yn cyd-fynd â’r ymgyrch ar gael fel y gallwch eu hychwanegu at straeon 
Instagram eich Brand ac ar sianeli cyfryngau cymdeithasol eraill

1.  Fframiau digidol CaruCymru siâp calon ar gyfer eich 
lluniau a’ch lluniau proffil ar Instagram, Facebook, 
Twitter neu LinkedIn

2.  Bathodyn CaruCymru siâp calon y gallwch ei 
ychwanegu at eich lluniau a/neu eich gwefannau

3.  Hashnodau dwyieithog ac un iaith y gellir eu defnyddio 
ar eich lluniau a’ch gwefannau

4.  Hysbysebion cyfryngau cymdeithasol ar gyfer 
sectorau penodol

Sut ydw i’n defnyddio’r pecynnau digidol  
y gellir eu lawr lwytho?

Rhowch eich llun yn y ffrâm neu ychwanegwch y bathodyn 

neu’r hashnod. Ar y diwrnodau dathlu (3 Gorffennaf, 7 Awst 

a 4 Medi),  cyhoeddwch stori neu neges ar y cyfryngau 

cymdeithasol gan ddefnyddio un neu fwy o’r hashnodau 

canlynol.

Gallai hyn hefyd gynnwys cynnal cystadleuaeth neu rannu 

stori newyddion da:

• #CaruCymruCaruBlas 

• #LoveWalesLoveTaste 

• #BwydaDiodCymru

• #FoodDrinkWales 

• #CefnogiLleolCefnogiCymru

• #SupportLocalSupportWales

Os nad oes gennych lun da i’w ddefnyddio, mae croeso i chi 

ddefnyddio’r hysbysebion ar gyfer sectorau penodol sy’n 

gweddu orau i’ch busnes. 

Os hoffech unrhyw gymorth neu gyngor, anfonwch e-bost 

at: foodanddrinkwales@menterabusnes.co.uk

bwydadiodcymru@menterabusnes.co.uk

* Bydd cyfleoedd i gymryd rhan yn y fideo a’r Hamperi Enwogion yn 
cael eu cynnig ar sail y cyntaf i’r felin, a bydd cynhyrchion sy’n cael eu 
gwneud yng Nghymru’n cael eu dewis o bob rhanbarth yng Nghymru 
ac o ystod o wahanol gategorïau. 
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