
Sut allwch chi elwa?

Mae ein gweithdai a’n seminarau’n trafod pob math 
o bynciau’n ymwneud ag allforio, er enghraifft:

• Dogfennaeth 

• Datblygu strategaeth allforio

• Rheoli allforwyr a dosbarthwyr

• Cael eich talu

• Prosesau a rheoliadau allforio

• Cyllid

Yn ein gweithdai a’n seminarau, cewch wybod am 
farchnadoedd pwysig fel UDA, Siapan, yr Emiraethau 
Arabaidd Unedig, Tsieina a Thwrci, a byddwn yn trafod 
materion fel:

• Gwybodaeth am farchnadoedd pwysig

• Sectorau twf pwysig

• Rhwystrau sy’n atal busnesau rhag allforio a ffyrdd 
i’w taclo

• Diwylliant busnes

• Cael mynediad i’r farchnad

• Trafod potensial eich busnes gydag arbenigwyr marchnad.

Un fantais fawr i’r gweithdai a’r seminarau hyn yw eich bod 
yn cael cyfle i gwrdd, rhwydweithio a rhannu profiadau gyda 
phobl busnes tebyg i chi.

Mae ein gweithdai a’n seminarau yn cael eu cynnal gan 
arbenigwyr ac yn ymwneud ag amrywiaeth o bynciau a 
marchnadoedd allforio.  Fe’u cynhelir ar hyd a lled Cymru 
trwy gydol y flwyddyn.

Mae’r holl ddigwyddiadau’n cael eu hariannu’n llawn gan 
Lywodraeth Cymru ac mae croeso i fusnesau bach a mawr.

Os ydych chi’n meddwl y 
gallai’r cymorth hwn fod o 
fudd i chi, cysylltwch â Busnes 
Cymru ar 03000 6 03000 neu 
e-bostiwch businesssupport@
wales.gsi.gov.uk. Fel arall, 
gallwch gysylltu â’r Rheolwr 
Datblygu Busnes.

P’un ai’r ydych chi’n newydd i allforio neu’n allforiwr o fri, 
gall ein gweithdai a’n seminarau eich helpu chi i ehangu eich 
busnes a rhoi i chi’r  wybodaeth sydd ei hangen arnoch.

Digwyddiadau yng Nghymru

“Fel cwmni sy’n allforio bron 
i 100% o’i gynnyrch, mae’r 
gweithdai a’r seminarau 
wedi bod yn ddefnyddiol 
tu hwnt. Wrth ystyried 
allforio mwy, cefais gyngor 
gwerthfawr gan swyddogion 
masnach o dramor a 
gwybodaeth werthfawr 
am y marchnadoedd sy’n 
berthnasol i mi.” 
Timothy Penn, Sylfaenydd, 
Signature Leather
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