
Argraffwyd ar bapur wedi’i ailgylchu

Sut gall y rhaglen fod o fudd i chi?

Os ydych chi wedi penderfynu ar eich marchnad darged ac 
yn barod i fynd ar drywydd cyfleoedd, yna gall y rhaglen 
Cyfleoedd Masnach Ryngwladol eich helpu drwy:

• Roi gwybodaeth fusnes ichi ar lefel leol

• Cynghori ar amodau a rheoliadau masnachu lleol 

• Nodi darpar gwsmeriaid, asiantiaid neu ddosbarthwyr 

• Cysylltu â darpar gwsmeriaid, asiantiaid neu ddosbarthwyr 

• Trefnu cyfarfodydd wyneb yn wyneb â phobl sydd â 
diddordeb yn yr hyn sydd gennych i’w gynnig

• Rhoi cefnogaeth ichi pan fyddwch chi yn y farchnad

Gall y rhaglen Cyfleoedd Masnach Ryngwladol fod yn gam 
nesaf ichi ar ôl prosiect Datblygu Masnach Ryngwladol. Gall 
eich helpu cyn ichi fynd ar daith fasnach neu ar Ymweliad 
Tramor i Ddatblygu Busnes, neu yn ystod ymweliadau o’r fath. 
Gallwch hefyd ddefnyddio’r rhaglen ar ei phen ei hun. 

Mae’r rhaglen ar gael i fusnesau sy’n allforio am y tro cyntaf 
ac i’r rheini sy’n brofiadol yn y maes, beth bynnag y bo’u 
maint. A bwrw bod cwmnïau’n gymwys i gael cymorth, 
bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi cymorth ar gyfer 75% o 
gyfanswm cost y prosiect, a gofynnir i’r cwmnïau gyfrannu 
25% o gostau’r prosiect.

Drwy’r rhwydwaith byd-eang sydd gennym, gallwn eich 
helpu i ddod o hyd i’ch partner neu’ch cwsmeriaid delfrydol 
mewn dros 50 o wledydd. Mae gennym arbenigwyr y gallwn 
ni alw arnyn nhw: pobl sy’n medru’r iaith, sy’n deall arferion 
a moesau busnes, a sut orau i gysylltu â darpar gwsmeriaid.
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“Roedd y cymorth masnach 
gawson ni oddi wrth staff 
Llywodraeth Cymru o fudd 
mawr inni,” yn ôl Managing 
Director, Mark Carter, RAP 
International. “Bydden 
nhw’n trefnu cyfarfodydd 
inni yn y wlad roedden ni’n 
ymweld â hi, gyda phobl 
sydd bellach yn asiantiaid inni. 
Dylech fanteisio i’r eithaf ar 
yr hyn sydd gan Lywodraeth 
Cymru i’w gynnig.” 

Cymorth i Allforio

Y Rhaglen Cyfleoedd  
Masnach Ryngwladol (ITO)

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.


