
 
Meini prawf, Telerau ac Amodau 

Sicrhewch eich bod wedi darllen y meini prawf a'r telerau ac amodau, a'ch bod yn 

gallu darparu tystiolaeth ohonynt yn eich cais. 

Meini prawf  

 Bodloni gwerthoedd brand Cymru, bod gennych gynnyrch a chynnwys gwefan 

addas a pherthnasol i’r farchnad a chronfa ddata o gleientiaid cyfredol.  

 

 Angen cynnig cyfraddau masnach y gellir eu comisiynu / net neu gynnig 

cynnyrch addas y gellir ei archebu gyda'r gallu i weithio gyda chleientiaid 

Busnes-i-Fusnes (B2B).  

 

 Tîm profiadol sydd â'r sgiliau mewn gwerthu i'r farchnad hon, gyda gallu 

digonol i ymdrin â chleientiaid ac ymholiadau ac i ymateb yn rhagweithiol, 

ynghyd â gwybodaeth dda am y rhanbarth o ran y cynnyrch a chyfleusterau 

eraill y gellir manteisio arnynt y tu allan i’r gynhadledd, cynhyrchion sy'n 

ymwneud â'r diwydiant teithio neu gynhyrchion Hero / trafnidiaeth a mynediad 

a allai fod o ddiddordeb i'r farchnad.   

 

 Cofnod Diwydiant Teithio / Digwyddiad Busnes diweddaraf a chynhwysfawr ar 

gronfa ddata cynhyrchion Croeso Cymru yn ogystal â'ch platfformau gwe eich 

hunain. 

 

 Bod gennych Ddangosyddion Perfformiad Allweddol (KPI) neu amcanion yn y 

farchnad berthnasol sydd ar gael ac y gellir eu mesur. 

 

 Cyllideb sydd wedi'i chymeradwyo gan Teithio a Chynhaliaeth ynghyd â 

chadarnhad o adnodd digonol fel bod staff yn gallu bodloni holl ofynion 

digwyddiadau: dyddiadau cau ar gyfer gwaith celf, gweinyddu'r porthol, 

recriwtio penodiadau, a diweddaru cyfrifon yn y cyfryngau cymdeithasol cyn y 

digwyddiad a sicrhau bod staff yn bresennol yn y digwyddiad yn ystod y 

cyfnod ar ei hyd. 

   

 Mae'n hanfodol bod gwaith dilynol perthnasol yn cael ei wneud o fewn 

pythefnos yn dilyn y digwyddiad a bod cyd-arddangoswyr yn parhau i feithrin 

cleientiaid posibl.  Bydd angen llunio adroddiadau yn barhaus.  

 

 Rhoi gwybod i Croeso Cymru am nifer y cyfarfodydd a gynhaliwyd a'r busnes 

a gynhyrchwyd / yr wybodaeth ddiweddaraf am ymholiadau / a’r busnes a 

enillwyd addaswyd  yn dilyn y digwyddiad a diweddaru'r wybodaeth honno 

bob chwarter yn dilyn pob digwyddiad a fynychwyd. Bydd angen darparu 

diweddariad rheolaidd ar gyfer pob digwyddiad a fynychwyd.   



 
 

 Rhaid meddu ar wybodaeth neu brofiad y gellir ei brofi o ddelio â phrynwyr a 

marchnadoedd digwyddiadau'r diwydiant teithio/busnes rhyngwladol. 

 

Telerau ac amodau  

1. Bydd y geiriau a'r cymalau a ganlyn yn golygu'r canlynol yn y ddogfen termau ac 

amodau hon: 

(a) mae unrhyw gyfeiriadau atom "ni" ac "ein" yn golygu Gweinidogion Cymru, y 

mae eu prif swyddfa yn Adeilad y Goron, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ, 

sy'n masnachu fel Croeso Cymru. 

(b) mae "chi" ac "eich" yn golygu unrhyw gwmni neu berson arall sy'n ymgeisio 

i rannu man arddangos gyda ni fel cyd-arddangoswr. 

2.  Byddwch chi'n:  

(a) cadarnhau yn ysgrifenedig eich bod yn gwmni o Gymru neu'n is-swyddfa i 

gwmni byd-eang a fydd yn hyrwyddo Cymru yn unig fel cyrchfan ar stondin 

Cymru;  

 

(b) sicrhau bod gennych staff am gyfnod y digwyddiad ar ei hyd gyda’r nifer 

cytunedig o gynrychiolwyr (bydd cosb o £250 y diwrnod am ymadael yn gynnar 

neu ddiffyg presenoldeb ar y stondin yn ystod unrhyw ddiwrnodau'r 

digwyddiad);  

 

(c) cydymffurfio â'r holl nodiadau canllaw a'r dyddiadau cau a bennwyd gennym ni 

a'r contractwyr stondinau a enwebwyd gennym ar gyfer y digwyddiad mewn 

perthynas â'r digwyddiad perthnasol, gan sicrhau bod yr holl waith cyn ac ar ôl 

y digwyddiad yn cael ei wneud yn effeithiol, yn effeithlon ac yn unol â 

chyfarwyddyd arweinydd y digwyddiad a'r stondin (hy cyn-farchnata, cynhyrchu 

cynnwys, ymdrech o ran Cysylltiadau Cyhoeddus, graffigwaith a dyluniad y 

stondin, gwaith dilynol etc);  

 

(d) ymrwymo i ymdrech integredig cydgysylltiedig yn ystod y gwaith cyfathrebu a 

marchnata cyn, yn ystod ac ar ôl y digwyddiad, gan gynnwys ymdrech o ran 

Cysylltiadau Cyhoeddus a'r cyfryngau cymdeithasol yn ogystal â rhannu 

gwybodaeth a thracio; 

 

(e) os yw eich cais i rannu man arddangos yn llwyddiannus, bydd angen ichi 

ymrwymo i gontract sy'n rhwymo mewn cyfraith gyda ni drwy lenwi a dychwelyd 

pob ffurflen archebu o fewn 10 diwrnod gwaith o dderbyn ein cynnig (os ydych 

yn methu â gwneud hyn o fewn y cyfnod hwnnw, bydd eich hawl i ddefnyddio'r 



 
man arddangos yn cael ei dynnu yn ôl ac yn cael ei gynnig i gyd-arddangoswr 

arall);  

 

(f) byddwch yn talu ffi hyd at £5,500 (heb gynnwys TAW) i ganslo er mwyn talu am 

gost lawn y man arddangos dan sylw a'r gwaith brandio os nad ydych yn 

bresennol yn y digwyddiad heb gytundeb ymlaen llaw;  

 

(g) darparu cadarnhad oddi wrth y sawl sy'n gyfrifol am y gyllideb, fod modd ichi 

dalu'r holl gostau arddangos eraill yn ystod cyfnod y digwyddiad ar ei hyd, gan 

gynnwys costau teithio a chynhaliaeth;  

 

(h) lle bo'n briodol, datgan unrhyw gymorth de minimis blaenorol fel rhan o'r broses 

ymgeisio (os ydych yn llwyddiannus yn archebu lle, bydd 100% o gymhorthdal 

ar gyfer £5,500, heb gynnwys TAW, yn cyfrif fel cymorth De Minimis o dan 

Reoliad EC 1497/2013, sy'n cyfyngu ar y cymorth y gall busnesau ei gael gan 

y wladwriaeth. Os ydych wedi cael cymorth De Minimis yn y gorffennol, dylech 

fod wedi cael gwybod hynny'n ysgrifenedig pan gawsoch y cymorth hwnnw); ac 

 

(i) ni chewch roi nac isosod eich lle heb ein caniatâd ysgrifenedig ymlaen llaw. 

  

3. Dim ond pan fyddwch wedi llenwi ffurflen gais, wedi cytuno i'r telerau ac amodau 

llawn, a bod eich presenoldeb mewn Digwyddiad neu Fan Arddangos wedi'i 

gadarnhau'n ysgrifenedig gennym y bydd contract yn bodoli rhyngoch chi a ni.  

 

4. Rydyn ni'n cadw'r hawl, fel y gwelwn yn dda, i wrthod cais (os oes gormod wedi 

cael lle yn y Digwyddiad neu Fan Arddangos) neu os yw'n credu nad yw cynnyrch 

yr ymgeisydd yn cyd-fynd â thema'r Digwyddiad neu Fan Arddangos neu y gall 

ddwyn anfri arnom.  Ni fyddwn yn atebol ichi am wrthod cais. 

 

5. Rydyn ni'n cadw'r hawl, fel y gwelwn yn dda, i ganslo Digwyddiad neu Fan 

Arddangos neu i newid y dyddiad(au) a/neu leoliad Digwyddiad neu Fan 

Arddangos. Ni fyddwn ni'n atebol o dan unrhyw amgylchiadau am unrhyw gostau 

cysylltiedig gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, unrhyw gostau teithio a 

chynhaliaeth yr ysgwyddir gennych.  

 

6. Rydyn ni'n cadw'r hawl i benderfynu ar osodiad cyffredinol Digwyddiad neu Fan 

Arddangos ac i ddyrannu mannau ar gyfer cyd-arddangoswyr. 

 

7. Os ydym yn derbyn eich archeb, byddwn yn rhoi dyddiad cau ichi ar gyfer derbyn 

gwybodaeth ac unrhyw ddeunydd sydd eu hangen arnom er mwyn trefnu eich 

presenoldeb yn y Digwyddiad neu Fan Arddangos.  Byddwn yn gwneud pob 

ymdrech rhesymol i ddiwallu unrhyw ofynion sydd gennych cyn y dyddiad cau ond 



 
nid oes rhaid inni dderbyn unrhyw wybodaeth neu ofynion a ddaw i law wedi hynny, 

neu weithredu arnynt.    

 

8. Ni fyddwn yn atebol ichi mewn unrhyw fodd am unrhyw niwed personol, 

marwolaeth, difrod, colled (gan gynnwys colled economaidd), colled o ran elw, 

damwain neu oedi i unrhyw berson neu eiddo; 

 

(a) os ydym yn rhoi gwybodaeth ichi am westai, trafnidiaeth, bwytai ac unrhyw 

wasanaethau eraill sy'n deillio o unrhyw weithred, hepgoriad, sylw, methiant o 

ran contract neu ddiffygdaliad gan unrhyw ddarparwr gwasanaethau 

corfforaethol neu unigol a ddefnyddir gennych mewn cysylltiad â'r Digwyddiad 

neu Fan Arddangos;  

 

(b) a achosir gan amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth resymol gan gynnwys, ond 

heb fod yn gyfyngedig i, weithredu diwydiannol, tân, llifogydd, terfysg, rheoliad 

llywodraethol neu arall, cynnwrf sifil, difrod maleisus, gweithredoedd gan 

derfysgwyr, y tywydd neu Weithred gan Dduw; ac 

 

(c) unrhyw golled, niwed, lladrad neu ddifrod o unrhyw fath mewn perthynas â'ch 

eiddo; 

 

er mwyn osgoi unrhyw amheuaeth, nid yw'r amod hwn yn gwahardd ein 

hatebolrwydd am farwolaeth neu niwed personol sy'n deillio o'n hesgeulustod ni, 

nac yn cyfyngu ar yr atebolrwydd honno. 

 

9. Byddwch yn ein indemnio rhag yr holl rwymedigaethau, costau, hawliadau, 

galwadau, camau, difrod neu drafodion sy'n deillio o ddifrod i eiddo neu bersonau 

a achoswyd, neu a honnir yr achoswyd gennych chi, eich gweithwyr, eich 

asiantwyr, eich contractwyr neu’ch wahoddedigion.  

 

10. Nid ydym yn gwneud unrhyw sylwadau neu warant o unrhyw fath o ran 

gweithrediadau lleoliad Digwyddiad neu Fan Arddangos, neu'r manteision a ddaw 

i’ch rhan neu beidio yn sgil mynychu Arddangosfa neu Fan Arddangos. 

 

 

Rwy’n cytuno i roi unrhyw wybodaeth am ganlyniadau’r digwyddiad i’n 

busnes i Croeso Cymru yn dilyn yr arddangosfa. Deallaf y bydd yn cael ei 

chadw’n gyfrinachol a’i defnyddio’n fewnol yn unig.   

 

Rwy'n cadarnhau bod gennym gynnyrch priodol sy'n ymwneud â'r 

diwydiant teithio/digwyddiadau busnes, ein bod yn gallu gwerthu i 

farchnadoedd y DU a marchnadoedd rhyngwladol ac yn cynnig 

cyfraddau’r diwydiant teithio/digwyddiad busnes (comisiwn/cyfraddau 

net). 



 
 

Rwy'n cadarnhau fy mod wedi cael fy awdurdodi i gynrychioli'r 

ymgeisydd a nodir isod ac yn derbyn y telerau ac amodau hyn ar ran yr 

ymgeisydd. 

 

Llofnodwyd: ………………………………… 

 

Enw:  …………………………………........... 

 

Swydd:…………………………………......... 

 

Date:  …………………………………............ 

 

Ar ran:  …………………………………..........(Ymgeisydd) 

 

 
 

 

 


