Cymorth i Allforio

Rhaglen Digwyddiadau Tramor
Mae ymweld â’r farchnad yn gallu bod yn elfen hollbwysig
o ennill a chadw busnes, p’un ai’r ydych yn ymweld â sioe
Fasnach neu Arddangosfa, yn arddangos mewn digwyddiad
o’r fath neu ddim ond yn ymweld â’r farchnad a darpar
gwsmeriaid. Mae’r marchnadoedd a’r arddangosfeydd yn
ein rhaglen wedi cael eu dewis i adlewyrchu’r datblygiadau
rhyngwladol sy’n cynnig cyfleoedd go iawn i Fusnesau Cymru
ar hyn o bryd.
Sut galla i elwa?
Drwy gymryd rhan yn un neu fwy o’n digwyddiadau tramor
byddwch chi’n rhan o ddirprwyaeth o Gymru a byddwch yn
elwa o’r canlynol:
• Cefnogaeth yn y cyfnod sy’n arwain at y digwyddiad,
i ganfod darpar bartneriaid, cwsmeriaid a chyfleoedd
• Sesiwn croesawu ar ôl cyrraedd
• Derbyniad rhwydweithio busnes i fusnes (os oes digon
o alw)
• Mynediad at gefnogaeth leol drwy swyddogion tramor
Llywodraeth Cymru ac UKTI
• Bydd y teithio a’r llety yn cael ei archebu ar eich rhan a
bydd 50% o’r costau hefyd yn cael eu talu ar eich rhan
• Cyhoeddusrwydd (pan fo’n briodol)
• Ffi nominal am lecyn stondin (Arddangosfeydd yn unig)
• Bydd rheolwr taith fasnach yn dod i bob digwyddiad hefyd
Bydd Llywodraeth Cymru yn cefnogi un cynrychiolydd
fesul cwmni i gymryd rhan mewn taith fasnach a dau
gynrychiolydd fesul cwmni i gymryd rhan mewn arddangosfa.
Mae’r cymorth yn dibynnu ar gymhwysedd.

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.
Argraffwyd ar bapur wedi’i ailgylchu
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“Mae cefnogaeth Llywodraeth
Cymru yn gwbl allweddol
pan rydych chi’n meddwl am
ddechrau mewn marchnad
newydd neu pan rydych chi’n
dechrau allforio. Mae’n beth
brawychus iawn mynd i wlad
newydd lle dydych chi ddim
yn adnabod neb, dydych chi
ddim yn gwybod am arferion
y wlad, lle i aros, pwy i gwrdd
â nhw, ond maen nhw’n
gwybod y pethau hyn ac yn
gwneud yr holl waith paratoi
i chi felly mae’n cyflymu
pethau ac yn gwneud
pethau’n haws o lawer”
Stuart West, Rheolwr
Gyfarwyddwr, Biocatalysts
Ltd.

