
Shanghai & 
Hong Kong
3 – 9 Mawrth 2018 

Y Prif Sectorau

•  Deunyddiau a 
Gweithgynhyrchu Uwch

• y Diwydiannau Creadigol
• Ynni a’r Amgylchedd
•  y Gwasanaethau Ariannol 

a Phroffesiynol
• Gwyddorau Bywyd
• TGCh
• Adeiladu
• Bwyd a Diod

Mynd â Chymru i’r Byd

Y Cynnig

Fe hoffwn wahodd eich cwmni 
chi i gymryd rhan mewn ymweliad 
marchnad allforio i Shanghai ac 
Hong Kong. 

Mae’r ymweliad cyffrous 
hwn, sy’n cael ei gefnogi gan 
Lywodraeth Cymru, yn gyfle i 
fusnesau bach a mawr ddod i 
gysylltiad â busnesau yn Tsieina 
a Hong Kong. 

Pam Shanghai? 

Mae Tsieina wedi llwyddo i weddnewid ei sefyllfa economaidd 
dros y 30 mlynedd diwethaf. Shanghai yw canolbwynt y llwyddiant 
hwnnw. Mae ganddi un o’r economïau mwyaf amrywiol yn Tsieina 
ac mae’r sector gwasanaethau a’r sector gweithgynhyrchu yn cael 
eu cynrychioli’n dda. Mae nifer mawr o fusnesau rhyngwladol a 
chenedlaethol wedi’u lleoli yno. Gyda phoblogaeth o dros 24 miliwn 
o bobl, gan Shanghai y mae’r farchnad defnyddwyr fwyaf o blith holl 
ddinasoedd tir mawr Tsieina, ac mae’n denu’r brandiau rhyngwladol 
mwyaf ac uchaf eu bri i’w canolfannau siopa. Mae Shanghai yn fan 
cychwyn da i archwilio’r cyfleoedd allforio ar draws Tsieina.

Pam Hong Kong? 

Hong Kong yw’r wythfed economi fwyaf yn y byd ac mae’n un o brif 
ganolfannau ariannol a busnes Asia. Mae Hong Kong mewn man 
canolog yn Nwyrain Asia, ac mae’n brif ganolfan ranbarthol ar gyfer 
busnesau rhyngwladol. Mae’n wlad Saesneg ei hiaith yn bennaf, ac 
mae ei marchnad agored a thryloyw yn cynnig cyfleoedd allforio da i 
gwmnïau o Gymru mewn nifer o sectorau. 

Gall Llywodraeth Cymru, trwy ei rhaglenni i gefnogi allforio, helpu eich 
busnes chi i drefnu cyfarfodydd yn y rhanbarth, un ai gyda chwmnïau 
tebyg i’ch un chi neu gyda darpar gwsmeriaid.  

Clawr: Shanghai, nenlin dinas Tsieina ar Afon Huangpu. 
Chwith: Gardd Yu Yuan, Shanghai.

Itinerary

3 Mawrth 2018 
Ymweliad marchnad allforio yn 
gadael Cymru
4 – 6 Mawrth 2018  
Digwyddiadau yn y farchnad a 
rhaglen bersonol o gyfarfodydd 
yn Shanghai
7 – 9 Mawrth 2018  
Digwyddiadau yn y farchnad a 
rhaglen bersonol o gyfarfodydd 
yn Hong Kong 
9 Mawrth 2018 
Ymweliad marchnad allforio yn 
gadael am Gymru

Dyddiad Cau
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Y Gost

Mae Llywodraeth Cymru’n gallu helpu* cwmnïau i gymryd rhan yn yr 
ymweliad marchnad allforio hon. Y gost yw £1,000 ac mae’n cynnwys 
y canlynol:

•   Tocynnau hedfan dwyffordd
•   Cludiant yn y Tsieina a Hong Kong
•   5 noson o lety a brecwast
• Tocynnau i ddigwyddiadau yn y farchnad

Mae’r cynnig hwn ar gael i un cynrychiolydd o bob cwmni. *Cyn belled 
â’u bod yn gymwys.

Cysylltu â ni

Mae cymryd rhan yn ein hymweliad marchnad allforio yn ffordd wych 
o ddod i adnabod y farchnad ddeinamig hon yn well. 

I gael rhagor o fanylion a gwybodaeth am yr help sydd ar gael i chi, 
cysylltwch â’n Llinell Gymorth i Fusnesau – bydd un o’n swyddogion 
profiadol yn gallu eich rhoi ar ben y ffordd. 

E-bost:  cymorthbusnes@cymru.gsi.gov.uk 
Tel: +44 (0)3000 6 03000
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