
Arddangosfa 
Masnach Bwyd  
a Diod y Byd 
SIAL, Paris 
15-19 Hydref 2022

© Llun gan Manolo Franco o Pixabay.

Pam Arddangos 

— SIAL Paris yw arddangosfa fasnach 
aml-gategori fwyaf Ewrop a gynhelir 
yn 2022. Mae’n ddigwyddiad 
blaenllaw yn y calendr bwyd  
byd-eang gydag ymwelwyr o  
dros 200 o wledydd.

— Dylai unrhyw gwmnïau sydd â 
buddiannau masnach Ewropeaidd 
sicrhau eu bod yn mynd i’r 
digwyddiad. Cewch gyfle i gael 
eich gweld gan dros 300,000 o 
gysylltiadau masnach. 

— Byddwch yn rhan o bafiliwn proffil 
uchel Cymru Wales lle byddwch 
yn elwa ar safle o’r radd flaenaf yn 
y digwyddiad a phecyn cymorth 
cynhwysfawr gan gynnwys:
•  Stondin dynodedig ym  
Mhafiliwn Cymru

•  Cludo nwyddau
•  Teithio a Llety

Opsiynau a Chostau  
Cymryd Rhan

Rydym yn gwahodd ceisiadau gan 
gynhyrchwyr i gymryd rhan o dan 
frand Cymru Wales ar ymweliad â  
SIAL 2022 sy’n hirddisgwyliedig.

Bydd gan Fwyd a Diod Cymru 
stondin yn y Neuadd Ryngwladol 
(gyda’r rhan fwyaf o’r arddangoswyr 
Prydeinig eraill) yn ogystal â stondin 
yn y Neuadd Cynnyrch Llaeth. Mae’r 
costau i arddangos o dan frand Cymru 

Wales wedi cael cymhorthdal o 50% 
gan Lywodraeth Cymru – gweler yr 
opsiynau isod o ran pecynnau:

Pecyn A – Stondin Unigol  
6 metr sgwâr – Cost £2,914 + TAW 
3 metr sgwâr – Cost £1,457 + TAW

Yn cynnwys:

— 5 noson mewn llety gyda brecwast 
ar gyfer 2 berson (opsiwn ar gyfer 1 
cynrychiolydd ar gael) – DS dim ond 
llety a ddarperir yn y pecyn hwn ac 
nid yw’n cynnwys costau teithio

— Man arddangos pwrpasol ym 
Mhafiliwn Cymru ar stondin 6 metr 
sgwâr neu 3 metr sgwâr (mae 
stondinau llai a mwy o faint ar gael 
am gostau amrywiol, cysylltwch â ni)

— Ffi Rheoli’r Arddangosfa
— Danfon nwyddau allan i’r 

arddangosfa (mae cyfyngiadau’n 
berthnasol)

— Paneli graffig a dodrefn y stondin
— Cofnod yn llyfryn y sioe a chael eich 

cynnwys mewn deunydd marchnata
— Tocynnau sioe i arddangoswyr  

(dim mwy na 2 y cwmni)

Pecyn B – Ymweliad Allforio 
Cost £800 

— 5 noson mewn llety gyda brecwast 
ar gyfer 1 person – DS dim ond llety 
a ddarperir yn y pecyn hwn ac nid 
yw’n cynnwys costau teithio

— Cofnod yn llyfryn y sioe a chael eich 
cynnwys mewn deunydd marchnata

— Tocyn sioe i arddangoswr  
(1 x Tocyn sioe i arddangoswr)

O ganlyniad i COVID-19, gall ein 
rhan yn y sioe newid ar fyr rybudd. 
Noder y bydd presenoldeb mewn 
arddangosfeydd masnach dramor 
yn ddarostyngedig i’r rheoliadau 
diweddaraf gan Lywodraeth Cymru 
a’r cyfyngiadau yn y farchnad 
berthnasol. Mae cynhyrchwyr yn 
gyfrifol am drefnu eu hyswiriant 
teithio eu hunain, sy’n cwmpasu 
Covid-19 lle bo hynny’n berthnasol.

Mae’r prisiau a ddangosir yn 
cynnwys Atodiad Adfer COVID-19, 
mesur dros dro i gefnogi cwmnïau i 
fynychu’r digwyddiad hwn.

Oherwydd poblogrwydd y sioe 
byddem yn eich cynghori i gadw eich 
lle cyn gynted â phosibl er mwyn 
osgoi cael eich siomi. Y dyddiad cau 
yw 6 Gorffennaf.

Ar ôl y dyddiad cau hwn, bydd 
ceisiadau hwyr yn cael eu hystyried 
ond gallant fod yn amodol ar y lle 
sydd ar gael a chostau uwch posibl.

Dyddiad Cau:  
6 Gorffennaf
I gael ffurflen gais e-bostiwch: 
glynis.perry@lllyw.cymru
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