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CYFLWYNIAD

GAN ADRIAN FIELD

Adrian Field
Executive Director
FOR CARDIFF

Croeso i rifyn y gaeaf o’n cylchlythyr chwarterol, a’r rhifyn cyntaf o dan yr enw ‘FOR Cardiff’. Dioch
o galon i’r, bron i gant, o fusnesau a fynychodd ein cyfarfod cyswllt busnesau yn yr Hydref pryd y
lansiwyd enw newydd ein cwmni a nifer o brosiectau cyffrous eraill.
Pam newid enw’r cwmni? Mae tros 290 o ranbarthau datblygu busnes (BIDs) ar draws y DU ac mae
llawer o’r ‘BIDs’ mwyaf yn dewis troi cefn ar y term technegol a chyfreithiol yma. Er enghraifft, mae
‘BIDs’ mwyaf Llundain yn cael eu hadnabod fel ‘New West End Company’ a ‘Heart of London’ tra bod
‘BID’ Caeredin yn cael ei adnabod fel ‘Essential Edinburgh’. Mae amrywiol resymau am hyn. Yn gyntaf
fe all cymhlethdod godi ynglyn ag ystyr ‘BID’ gyda cwestiynau ynglyn a beth yr ydych yn cynnig
amdano. Yn ail, ac yn bwysicach, roeddym am gael enw oedd yn amlygu ein pwrpas a rheswm ein
bodolaeth. Rydym yma ar ran Caerdydd ac fe gredaf bod yr enw yn amlygu hyn mewn ffordd syml
ac eglur.
Roeddym mor falch bod cymaint ohonoch wedi gallu dod i lawnsiad yr enw newydd, ein prosiect
arbed costau, ein rhaglen hyfforddiant rhad ac am ddim, ein partneriaeth gyda ‘Visit Cardiff’ a’r
rhodd gerdyn annibynnol. Rydym yn edrych ymlaen i’ch croesawu i ddigwyddiadau pellach i’r
dyfodol a gofynnwn yn garedig i chi danysgrifo i’n e-gylchlythyr neu ein dilyn ar Trydar (@FOR
Cardiff) er mwyn derbyn gwybodaeth gyfredol am ble a phryd y bydd ein digwyddiadau.
Blwyddyn Newydd Dda,
Adrian Field
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Welcome to the Winter edition of our quarterly newsletter, and the first edition under our new brand
of FOR Cardiff! A huge thank you to the almost one hundred businesses who attend our business
engagement event in October, which saw the launch of the new company name and numerous
other exciting projects.
Why change the company name you may ask? Whilst there are over 290 business improvement
districts (BIDs) UK wide, many of the larger BIDs often chose to move away from the technical and
legal term. For example, London’s largest BIDs are called New West End Company and Heart of
London, whilst Edinburgh’s BID is called Essential Edinburgh. There are several reasons for this, firstly,
there can be confusion around what ‘BID’ means, with many questions around what you’re bidding
for. Secondly and most importantly, we wanted a name that was clear about what we stand for and
why we’re here. We are truly here FOR Cardiff and I believe this name is a clear statement of that,
pure and simple.
We were delighted to see so many of you were able to come along to see the launch of, not only our
new name, but also our cost savings project, free training programme, partnership with Visit Cardiff
and the independent gift card. We look forward to hosting more of these events in the future and
please make sure you either sign up to our e-newsletter or follow us on Twitter (@FOR_Cardiff) and
LinkedIn (FOR Cardiff) for updates about when and where these events are happening.
Happy New Year,
Adrian Field
CYLCHLYTHYR Y GAEAF
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CROESAWU

Cefnogir y blaengaredd yma gan wasanaethau
rheng flaen Caerdydd sy’n cynnwys ‘The Big
Issue Cymru’, Cyngor Caerdydd, Huggard,
Byddin yr Iachawdwriaeth, ‘The Wallich’ a
Heddlu De Cymru.

FFORDD AMGEN I ROI
Rydym mewn cyswllt cyson a’n busnesau ac yn
ymwybodol o’u gofid ynglŷn â’r cynnydd mewn
cardota a digartrefedd ar strydoedd Caerdydd.
Mae digartrefedd yn fater cymhleth iawn ac
yn fater na all unrhyw fudiad, ar ben ei hun,
ei ddatrus. Dyma pam y bu i ni drefnu i grŵp
o fudiadau allweddol ddod ynghyd i roi cyfle
amgen i drigolion hael Caerdydd roi arian tuag
at oresgyn digarterfedd. Enw’r cynllun ydi ‘Give
DIFFerently’.
Mae’r cynllun, sy’n cael ei arianu gan ‘FOR
Cardiff’, yn darparu cyfle i gyfrannu trwy
neges destun. Mae hyn yn galluogi trigolion
ac ymwelwyr i roi i’r rhai sy’n cardota, neu
sydd mewn perygl o fod yn ddi-gartref. Bydd
y rhoddion yn mynd i gronfa sy’n cael ei rheoli
gan y ‘Community Foundation’ yng Nghmru.
Gall unigolion bregus gael myndeiad at
grantiau bach – grantiau all newid eu bywydau
ar adegau tyngedfenol. Gall hyn fod ar gyfer
dilledu, trafnidiaeth i gyfweliad neu nwyddau tŷ
ar gyfer tenantiaeth newydd. Bydd pob dimau
goch yn mynd tuag at osgoi di-gartrefedd.
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Dywedodd Mari-Wyn Eliais-Jones o ‘Community
Foundation in Wales’:

“Bydd unrhyw rodd i’r gronfa yn mynd
tuag at wella bywyd person digartref.
Bydd y ‘ Community Foundation in
Wales’ yn sicrhau y bydd y grantiau
bychan yma yn mynd yn uniongyrchol
i unigolion sydd angen cymorth
i osgoi digartrefedd neu’r llwybr
llithrig sy’n arwain tuag ato. Gall
fod ar gyfer prynu nwyddau tŷ neu
sicrhau cyflogaeth. Mae hon yn gronfa
unigryw a sefydlwyd gan grŵp o
fudiadau sy’n rhannu’r un feddylfryd,
ac mae’n darparu ffordd amgen o
gyflwyno rhodd a gweithio ar y cyd er
mwyn lleihau digartrefedd a cardota
yn ein dinas”
I wneud cyfraniad tecstiwch ‘DIFF20’ a’r swm y
dymunwch ei roddi i 70070.

GLANHAU GO IAWN
Yn ein rhifyn olaf fe soniom ein bod wedi
cychwyn ar gynllun glanhau arbrofol am
gyfnod o chwe mis - i sicrhau bod sglein
arbennig ar rannau dewisol o’r ddinas.
Roedd y rhaglen yn seilidig ar bedwar
gweithiwr a fyddai yn canolbwyntio ar
glirio gwm cnoi, paentio offer a dodref
stryd, clirio dail a sbwriel ac ymateb
ar amrantiad i geisiadau gwaredu
gwastraff. Bellach mae’r arbrawf yn
dod i ben. Rydym wedi derbyn ymateb
cadarnhaol iawn gan fusnesau am y
gwahaniaeth y mae wedi ei wneud
i edrychiad a delwedd eu busnes
ac i ganol y ddinas yn gyffredinol. O
ganlyniad rydym yn falch i gyhoeddi y
bydd y gwaith glanhau yma yn parhau.
Mae cytundeb yn cael ei lunio ar hyn o
bryd ac fe fyddwn yn gallu adrodd ar y
manylion yn y gwanwyn.

‘BCRP’ NEWYDD, RADIO A DISC
Ar sail adborth ein busnesau rydym yn falch i gael cyhoeddi ein bod wedi creu cytundeb radio
newydd gydag ‘M.R.S Communications’, arbenigwyr radio o Gaerdydd. Bydd y cytundeb yn
weithredol o Ionawr 2018 ac fe all busnesau dderbyn system radio ddiogel yn rhad ac am ddim
am chwe mis ac yna £194 am y chwe mis canlynol. Ym mlwyddyn 2, ac wedi hynny, y gost fydd
£389 hyd at 2021. Bydd clustffon hefyd ar gyfer busnesau masnach yr hwyr. Bydd hyn yn arbed
tros £200 y flwyddyn ar bob radio a throst £400 yn seiliedig ar gost blwyddyn gyntaf arferol
M.R.S. Rydym yn hyderus bod hyn yn amlygu ein hymrwymiad i leihau gorbenion eich busnes ac yn
sicrhau nad yw’r gost yn rhwystr i’ch busnes.
Canlyniad yw’r cytndeb i benderfyniad a wnaed gan y Bartneriaeth Lleihau Troseddau Busnes a
sefydlwyd dan y teitl ‘ Cardiff Against Business Crime’ (CABC). Mae gan y bartneriaeth newydd
Fwrdd Rheoli a chanddo brofiad ar draws amrywiol sectorau. Bydd y Bwrdd yn sicrhau ymateb
rhagweithiol a gwrthweithiol i droseddau busnes er mwyn sicrhau bod y ddinas yn ddiogel ac y
bydd blaengareddau pellach yn cael eu cyflwyno er budd busnesau, eu cyflogeion a’r cyhoedd.
Os oes diddordeb gennych i ymuno a CABC ac i dderbyn radio Motorola ar gyfer eich busnes
mae aelodaeth yn rhad ac am ddim i’r rhai sy’n talu aelodaeth ‘FOR Cardiff’. Cysylltwch a M.R.S
Communications Ltd. ar 02920098646 i drefnu i gynrychiolydd gysylltu a chi i drafod eich
anghenion. Cofiwch bod y gwasanaeth yn rhad ac am ddim am y chwe mis cyntaf.

CYLCHLYTHYR
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LLYSGENHADON
STRYD - DIWEDDARIAD

ardaloedd sydd angen glanhau ychwanegol
ac yn hyrwyddo ymateb buan ar ran busnesau,
ymwelwyr a’r trigolion.

Sut brofiad ydi bod yn Lysgennad Stryd? Mae’n
debyg eich bod wedi gweld yr wyth llysgennad,
yn eu lifrai coch, bob dydd o’r wythnos ac wedi
meddwl beth mae nhw yn ei wneud. Maent wedi
cerdded 8000 o filltioedd ers dechrau yn Ebrill ac
mae ganddynt waith hynod amrywiol a heriol.

Maent yn gweithio gyda’n haelodau trwy gynnig
cefnogaeth gyda materion dyrus megis cyflwyno
cais am giat i’r llwybr y tu cefn i Northgate
House, Heol y Frenhines.

Nhw ydy llygaid a chlustiau canol y ddinas a
nhw sy’n cadw golwg ar bopeth sy’n digwydd
o ddydd i ddydd. Maent yn cysylltu a thîmau
cymunedol gan sicrhau cefnogaeth i’r rhai sy’n
fregus neu o dan fygythiad yn ardal y BID e.e.
y rhai sy’n ddi-gartref. Gallant hefyd ddarparu
gwasanaeth cymorth cyntaf elfennol a cysylltu
a’r gwasanaeth medics beic wrth ddelio a
digwyddiadau ysbeidiol. Yn ddiweddar buont yn
gweithio gyda busnesau lleol a phartneriaid tra’n
aros gyda gyrrwr bws oedd angen cymorth ar
Stryd Westgate. Fe gawsant dduvet, poteli dwr
poeth, blancedi cadw gwres ac ati i’w gadw yn
ddiddos am 5 awr.
Maent yn gweithio’n glos gyda’r tîm glanhau
a noddir gan ‘FOR Cardiff’. Maent yn adnabod
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Mae cyd-weithio yn hanfodol i lwyddiant
y tîm ac maent wedi gweithio’n glos gyda
Heddweision Cymunedol a thîmau plismona
trwy sylwi ar becynnau amheus, diogelu plant
coll nes canfod eu rhieni yn ogystal a bod
yn dystion i droseddau ac adrodd i’r heddlu
am ddigwyddiadau troseddol neu unigolion
amheus. Maent wedi rhoi bys ar sawl un wrth
iddynt ddwyn o siopau gyda’r system DISC. Ar un
achlysur arbennig fe arbedwyd colled o £400 i
fusnes trwy atal y lleidr.
Cip olwg yn unig o’r misoedd diwethaf yw hyn ac
nid yw’n cynnwys y miloedd o gyfarwyddiadau i
ymwelwyr, y mynych ymweliadau a busnesau a’r
cymorth cyffredinol i unigolion a busnesau fel ei
gilydd.

MILL LANE – DIWEDDARIAD BWS DIOGELU
Mae grŵp rhagweithiol o berchnogion busnes a
MYFYRWYR A
rheolwyr sy’n gweithio gydag asiantaeth adfywio
adnabyddus wedi cysylltu a ‘FOR Cardiff’ gyda rhestr o PHARTNERIAETH
welliannau ar gyfer eu hardal.
GYDA’R HEDDLU
Mae Mill Lane yn rhan arbennig o direwdd Gaerdydd
ac fe fyddwn yn cyd-weithio gyda’r grŵp yma i sicrhau
ystod o wellianau. Bydd hyn yn cynnwys gwella’r
edrychiad trwy symud dodrefn stryd di-angen, rheoli
problem a chynnydd parhaus biniau masnachol,
hwyluso mynediad a llwybrau cerddwyr trwy’r stryd,
sicrhau cynnydd yn y nifer o fyrddau a chadeiriau ar
gyfer busnesau ac yn olaf amlygu ffinau Mill Lane
gydag arwyddion i farchnata’r lleoliad - yn debyg i
ardaloedd fel Carnaby St. yn Llundain.

BLODAU’R GWANWYN
Tros yr haf 2017 fe roddom liw i Gaerdydd trwy
blannu a chrogi basgedi blodau hardd ar draws
y ddinas. Yn ystod gwanwyn 2018 byddwn yn
gosod 30 o blanhigfeydd tair haen, yn crogi
mwy na 300 o fasgedi ac yn ail blannu blodau
yn y llain ar ganol Churchill Way. Cadwch lygaid
ar y wledd o liw a gadewch i ni wybod eich barn.

Gweithiodd ‘FOR Cardiff’ mewn partneriaeth
gyda Heddlu De Cymru, Prifysgol Caerdydd a
Gwirfoddolwyr Myfyrwyr Caedydd (sy’n cynnwys
gwirfoddolwyr o bedwar sefydliad addysg uwch
Caerdydd) i ddod a’r bws i ganol y ddinas. Bu’r
bws ar waith am 16 noson o 21.30 hyd at 04.00
ar nos Fercher, Gwener a Sadwrn ac ar sail
buddsoddiad ‘FOR Cardiff’ fe fu’r bws ar gael am
ddwbl yr amser rhwng wythnos y glas a’r Nadolig.
Er mai diogelu myfyrwyr yw prif bwrpas y bws
mae wedi bod o werth i aelodau eraill o’r
cyhoedd hefyd. Mae’r bws wedi arbed amser
swyddogion a cherbydau’r gwasanaethau brys,
wedi cysylltu’n cyson a’r ganolfan trin alcohol ac
wedi cefnogi busnesau masnach yr hwyr.

CYLCHLYTHYR Y GAEAF
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CYFARFOD
CYSWLLT
BUSNESAU
Daeth mwy na chant o fusnesau i’r Kuku Club yng ngwesty’r Park Plaza i fwynhau
gwydriad o win a canapes gyda’r tîm, aelodau’r Bwrdd a’u cyd-fusnesau.
Roeddym yn hynod falch bod cymaint ohonoch wedi gallu dod i ddathlu lawnsiad
ein henw masnachu newydd yn ogystal a’n prosiectau cyffrous.
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GWEFREIDDIOL
VR (RHITHWIR) / AR (REALAETH
YCHWANEGOL) A MARCHNATA NADOLIG
Yn ein cynllun busnes rhoddwyd addewid i
weithio gyda partneriaid i wella ac ychwanegu
at werth tymor y Nadolig yng nghanol dinas
Caerdydd. Tros Nadolig 2017 roedd yn bleser
cyd-weithio gyda ‘Visit Cardiff’ i gefnogi ymgyrch
‘#CardiffIsChristmas’ a lledaenu gwybodaeth i
fwy na 2 filiwn o bobl ar draws Cymru a Lloegr.
Heb ein buddsoddiad ni fyddai Caerdydd
wedi ei hyrwyddo yn ddwyieithog ar y teledu a
sianelau ar lein ITV, S4C, Sky a ‘Made in Cardiff’.
Hyrwyddwyd yr hysbyseb ar y radio, mewn print,
yn ddigidol ac ar y cyfryngau torfol hefyd. Roedd
y neges yn dennu pobl i ganol dinas Caerdydd
i fwynhau holl atyniadau’r wyl, y siopau, y
pantomeimau a’r sglefrio ar y llain rhew.
Gwnaethom addewid, hefyd, i ddod a profiadau
o ansawdd byd-eang i’r ddinas i sicrhau
dechreuad gwefreiddol i ddathliadau’r Nadolig.
Dyma pam y bu i ni gyd-weithio gydag Orchard,
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un o aelodau ‘FOR Cardiff’, i sicrhau profiad
rhithwir a realaeth ychwanegol ar gyfer canol y
ddinas. Roedd y gêm AR ar gael i’w lawrlwytho
am ddim er mwyn i ymwelwyr helpu Santa
ddod o hyd i 12 presant oedd wedi eu colli o
gwmpas y ddinas. Roedd cyfleoedd i ennill
gwobrau arbennig wedi darganfod y 6 anrheg
cyntaf. Capital FM oedd ein partneriaid ar
gyfer y 3 profiad VR a gartrefwyd mewn
uned yng Nghanolfan Dewi Sant. Roedd
rhain yn gynnwys rhith frwydr peli eira, anturio
ar lethrau’r Wyddfa a cyfle i helpu Santa roi
trefn ar ei geirw drwg. Roeddym yn awyddus
i ddarparu rhywbeth na welwyd erioed yng
Nghaedydd - rhywbeth i bawb a rhywbeth
unigryw ar gyfer y Nadolig.

RHODD GERDYN
Rydym yn hynod gefnogol i funesau annibynnol
Caerdydd ac fe gredwn eu bod yn greiddiol
i ddelwedd y ddinas. Dyma pam yr oedd y
Gweithgor, wrth lunio’r cynllun busnes, yn awyddus
i glustnodi dyraniad o £100,000 y flwyddyn ar
gyfer ein busnesau annibynnol. Nid yw hyn wedi
digwydd mewn ‘BIDS’ eraill ac mae’n ein gwneud
yn unigryw ymhlith dinasoedd eraill.
Ar ddechrau Rhagfyr fe lawnsiwyd un o’n prosietau
mwyaf cyffrous – rhodd gerdyn penodol ar gyfer
busnesau annibynnol. Mae’r prosiect yn agored i’n
haelodau a’r busnesau sydd o dan y gwalodlin tâl.
Does dim cost ymuno. Pum munud yn unig fydd
ei angen i sirhau bod eich tiliau yn gallu derbyn
y cerdyn. Hyd yma mae tros 50 busnes wedi
ymuno gan sicrhau gwariant o fwy na £1000 yn yr
wythnos gyntaf.
Yr unig hanfod i ymuno a’r cynllun ydi bod yn fusnes
annibynnol yng nghanol y ddinas. Bydd ymuno yn
eich cynnwys o fewn ymgyrch hysbysebu’r cerdyn
sy’n cynnwys print, y cyfryngau torfol, hysbysebion
Bws Caerdydd a gwefan benodol: www.
cardiffgiftcard.com
I ymuno cysylltwch a’r Ebost: emily@forcardiff.com

CANLLAW GIGS
CAERDYDD
O ganlyniad i lwyddiant ymgyrch ddiweddar i achub
Womanby Stree teimlwn ei bod yn bwysiach nac
erioed i ‘FOR Cardiff’ ddathlu ac hyrwyddo cerddoriaeth
fyw ym mhrifddinas Cymru. Pan glywsom bod
datblygwr y ‘Gig Guide to Cardiff’ yn chwilio am nawdd
fe gysylltom i weld os oedd modd i ni fod o gymorth.

A GIFT CARD

1234 1234 1234 1234

Dyma ddod a rhodd siopa annibynnol
i ganol Dinas Caerdydd.
Gyda mwy na 50 o siopau annibynnol
wedi ymuno, mae’r rhodd gerdyn
yn anrheg perffaith ar gyfer ffrindiau
sy’n anodd i’w plesio ac sy’n hoffi bod
ychydig yn wahanol.
www.cardiffgiftcard.com

Roeddym yn falch i gael ariannu mapiau dwyieithog
sy’n cynnwys 30+ o ddarluniau gwreiddiol o
ganolfannau cerddoriaeth fyw ar draws y ddinas - o’r
Bae i’r cyrion. Mae’r canolfannau yn cynnwys Canolfan
y Mileniwm, Neuadd Dewi Sant, ‘Tramshed’ a’r ‘Gate
Arts Centre’. Mae ‘Minty’s Gig Guide to Cardiff’ ar gael yn
rhad ac am ddim yn y canolfannau i gyd, mewn siopau
ac atyniadau ymwelwyr.
Dywedodd Daniel Minty, datblygwr ‘Minty’s Gig
Guide to Cardiff: “Dwi’n hynod falch o’r prosiect ac yn
ddiolchgar iawn i ‘FOR Cardiff’ am fy helpu i’w gwblhau.
Mae Cerddoriaeth fyw yn hynod bwysig i Gaerdydd.
Does wahaniaeth os oes lle i 60 neu 60,000 - mae’n
sicrhau cyfle am noson allan ac yn rhoi pleser i lawer o
bobl. Roeddwn yn awyddus i dynnu pethau ynghyd, i
arddangos beth sy’n digwydd o ran cerddoriaeth fyw yn
y ddinas a dangos pob canolfan gyda’i gilydd. Dwi wrth
fy modd bod cymaint o ymatebion cefnogol wedi eu
derbyn yn barod.
CYLCHLYTHYR Y GAEAF
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PARTNERIAETH
‘VISIT CARDIFF’

ADBORTH IRIS, BAFTA,
SWN, EXPO

Mae ‘FOR Cardiff’ wedi buddsoddi mewn
partneriaeth gyda rhwydwaith ‘Visit Cardiff’.
Golyga hyn bod pob un o’n haelodau yn rhan o
unai ‘Visit’, ‘Meet’ neu ‘Invest’ a hynny yn ddi-dâl.
Pris arferol aelodaeth busnes ‘Visit Cardiff’ fyddai
£400 - £1200 y flwyddyn (prisiau 2017).

Yn ystod 2017 rydym wedi noddi ac wedi cefnogi
nifer o ddigwyddiadau cerddorol, celfyddydol
ac adloniadol. Credwn bod hyn yn rhoi bywyd
a chyffro i’r ddinas. Roeddym yn awyddus i
sicrhau bod pobl o bob cwr yn teithio i fwynhau
darpariath diwilliannol y ddinas. Dyma pam y
bu i ni gefnogi BAFTA a Gwobr Iris. Roeddym
yn hapus iawn gyda llwyddiant ein cefnogaeth
gan bod IRIS wedi cynnal eu gwyl mwyaf
llwyddiannus ers ei sefydlu 11 mlynedd yn ôl gan
amlygu Caerdydd i gynulleidfa fyd-eang.

“...GOLYGA HYN BOD POB
UN O’N HAELODAU YN
RHAN O UNAI ‘VISIT’, ‘MEET’
NEU ‘INVEST’ A HYNNY YN
DDI-DÂL...”
Pwrpas ‘Visit Cardiff’ ydi cynyddu nifer yr
ymwelwyr a’r ymwelwyr sy’n lletya yn y
ddinas trwy ddarparu rhesymau, cyfleoedd
a digwyddiadau i ymweld a nhw, i gyfarfod,
i fuddsoddi, i lwyddo ac i fwynhau. Wrth i ni
weithio gyda ‘Visit Cardiff’ a’u cyfranddeiliaid
mae’n gweithgareddau ar y cyd yn fwy effeithiol,
yn cyrraedd cynulleidfa newydd ac yn rhoi
dewisiadau cynyddol i ymwelwyr.
Mae gwefan ‘Visit Cardiff’ a’r cyfryngau torfol yn
dangos ystadegau trawiadol iawn ac mae’ch
busnes bellach yn rhan o’r rhwydwaith yma sy’n
fyw ar y wefan. Eich cyfrifoldeb chi, fodd bynnag,
ydi cymryd mantais o’r cyfrwng trwy sicrhau
ei fod yn adlewyrchu’n ffafriol ar eich busnes.
Gallwch ddiweddaru eich gwybodaeth ar lein.
Danfonwch ebost i info@cardiff.com i dderbyn
dolen gyswllt i’r wefan.

GWŶL BUSNESAU
ANNIBYNNOL
Yn 2018 mae gennym awydd creu Gwŷl
Busnesau Annibynnol i arddangos beth sydd
gan fusnesau annibynnol rhagorol Caerdydd i’w
gynnig. Rydym wedi hel syniadau yn y swyddfa
ond rydym yn awyddus i dderbyn eich syniadau
chi hefyd. Beth am gerddoriaeth fyw, gwyl fwyd
neu ddisgo dawel?
Ebostiwch eich syniadau i :
emily@forcardiff.com
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Bu i BAFTA, hefyd, hyrwyddo Caerdydd yn eu holl
ymgyrchoedd cyswllt cyhoeddus gan gyrraedd
cynulleidfa 0 436,524,438 gyda 173 o erthyglau!
Llwyddodd ein nawdd i sicrhau yr adwaith gorau
ar y cyfryngau torfol gan gyrraedd 70,500 a
dennu sylw sylweddol i’r ddinas.

UNIDAYS ADLONIANT
STRYD GÊMAU
RHYNGWLADOL YR
HYDREF
Dyddiau’r gêmau rhyngwladol ydi dyddiau
prysura’r flwyddyn yng nghanol y ddinas. Ar yr
achlysuron yma rydym yn awyddus i’r ddinas
gael ei gweld ar ei gorau. Rydym eisoes yn
darparu glanhau ychwanegol a trefnwyr tacsi
i sicrhau edrychiad glandeg a diogelwch
y cyhoedd ond, y tro yma, roeddym eisiau
rhywbeth a fyddai yn hwyl hefyd! Dyma pam y
bu i ni weithio gyda darparwyr cerdyn prisiau
gostyngol y myfyrwyr – ‘Unidays’. Penderfynwyd
cynnal gêm rygbi y tu allan i Ganolfan y Capitol
i ddiddanu’r trigolon a’r ymwelwyr. Llwyddodd
yr ymgyrch cyhoeddusrwydd i ddenu pobl i
ganol y ddinas ac i gyrraedd cynulleidfa 0 fwy
na 350,000.

“Ein cymhelliant yn ‘UNiDAYS ydi
galluogi myfyrwyr i gael profiadau
o ansawdd am y pris gorau. Roedd
y cyfle i weithio gyda ‘FOR Cardiff’
i ddatblygu gemau giamocs rygbi
ar ddyddiau’r gêm - i ddenu ac i
ddiddanu cymuned myfyrwyr y ddinas,
yn berffaith.
Gwyddom ar sail gweithio gyda BIDs
eraill ar hyd a lled y wlad pa mor
effeithiol ydi’r partneriaethau yma. Er
hyn fe fu i lwyddiant ein partneriaeth
gyda ‘FOR Cardiff’ ragori ar ein
disgwyliadau.
Hwn oedd un o’n digwyddiadau mwyaf
llwyddiannus – erioed, gyda canoedd
o fyfyrwyr yn cymryd rhan yn ystod
y dydd. Roeddym hefyd wrth ein
boddau bod y niferoedd ymwelwyr
wedi cynyddu.”
Mai Fenton EMEA Marketing Director

CYLCHLYTHYR Y GAEAF
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CYMRU RYFEDDOL A GWYCH:
MURLUN Y TŴR DŴR
TI ddathlu Blwyddyn Chwedlau Cymru, bydd murlun 50 troedfedd o uchder yn cael ei osod ar
adeilad eiconig (rhestredig Gradd II) y Tŵr Dŵr y tu allan i orsaf reilffordd Canol Caerdydd. Bydd
y murlun trawiadol, a osodir yn y Gwanwyn, yn rhan o daith ‘Cymru Ryfeddol a Gwych’. Bydd y
daith chwech pwynt o amgylch Cymru yn tynnu ar rai o’r straeon hynod a gynhwysir yn ‘Nhir y
Chwedlau’ (www.landoflegends.wales).
Nod y murlun fydd gwella argraff gyntaf y bobl sy’n cyrraedd Caerdydd ar y trên. Wedi’i
ariannu’n rhannol gan TROS Caerdydd, cafodd y murlun ei greu gan Pete Fowler sy’n
adnabyddus am gloriau eiconig albymau’r Super Furry Animals. Mae’r graffeg llachar yn
ddathliad gweledol o chwedlau Cymru ac yn dystiolaeth o greadigedd y Gymru gyfoes. Bydd
y murlun yn cael ei arddangos trwy gydol 2018, pan fydd Caerdydd yn croesawu ffrydiau o
ymwelwyr o bedwar ban byd ar gyfer digwyddiadau megis y Ras Hwylio Cefnforoedd Volvo.
Gwahoddodd ‘Llenyddiaeth Cymru’ TROS Caerdydd i gefnogi’r prosiect ac roeddem yn falch
iawn i wneud hynny ar y cyd â Llywodraeth Cymru a Cadw.
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DYLANWADOL
MEERCAT
Rydym yn defnyddio grym torfol 700 o alodau
‘For Cardiff’ i leihau gorbenion eich busnes.
Mae’n gwasanaeth lleihau costau ar gael am
ddim ac fe all arbed amser, costau ynni, costau
telegyfathrebu, costau gwaredu sbwriel a llawer
mwy.
Mae gennym gytundeb gydag arbenigwyr
lleihau costau – ‘Meercat Associates’ sy’n
gweithio gyda busnesau unigol i sicrhau’r fargen
orau gan amrywiol ddarparwyr. Trwy gyd-weithio
rydym yn gallu manteisio ar eu grwp pryniant
unigryw a’u grym torfol wrth brynu gan 10,000 o
fusnesau ar draws 280 o ardaloedd ‘BID’s’ y DU.
Os oes diddordeb gennych fanteisio ar y cynnig
nid oes unrhyw orfodaeth na thrafferth. Mae tîm
‘Meercat’ yn rheoli pob cyswllt gyda’r darparwyr
gan arbed eich amser ac osgoi camgymeriadau
costus. Maent yn sicrhau yr arbedion gorau ac
na fyddwch byth yn methu eich dyddiadau
adnewyddu.
I ddechrau’r broses byddwn yn trefnu i chi
gyfarfod neu dderbyn galwad gan Meercat.
Byddant yn edrych ar eich biliau ac yn eich
cyfeirio at arbedion perthnasol. Os byddwch
am gyd-weithio ac arbed gyda ‘Meercat’ fe
fyddant yn rheoli holl drefniadau terfynnu a
dechrau contractau newydd ar eich rhan.
Mae’r gwasanaeth yma yn rhad ac am ddim
i aelodau ‘FOR Cardiff’. Ni fyddwn yn ennill
unrhyw gomisiwn – chi yn unig fydd yn elwa o’r
arbedion.
CYLCHLYTHYR
CYLCHLYTHYRYYGAEAF
GAEAF
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HYFFORDDIANT
Mi ddywedoch wrthym eich bod am i ni
ddarparu hyfforddiant rhad ar gyfer ein
haelodau. Mi aethom gam ymhellach a’i
ddarparu AM DDIM! Ar ôl ymholi beth oedd
eich anghenion fe gyflwynom raglen mewn
partneriaeth â Coleg Caerdydd a’r Fro.
Cyflwynwyd cyrsiau Cymorth Cyntaf, Rheolaeth
Gyllidol, Cadw Cyfrifon, darparu Gwefan a
Gwerthiant. Mynychodd bron i 100 o gyflogeion
busnesau ‘FOR Cardiff’ y cyrsiau. Ar gyfartaledd
fe arbedodd hyn £2,467 i bob busnes.
Rydym yn awyddus i gyflwyno mwy o gyrsiau
amrywiol i’r dyfodol. Os nad ydych yn gweld cwrs
sy’n addas i chi neu’ch cyflogeion cysylltwch ac fe
geisiwn ymateb i’ch angen.

GWAITH AR
YMRWYMIAD
CAERDYDD
Mae Ymrwymiad Caerdydd yn seiliedig ar
weledigaeth y bydd y sector gyhoeddus, y sector
breifat a’r trydydd sector yn gweithio mewn
partneriaeth er mwyn cysylltu pobl ifanc ac ystod
eang o gyfleoedd yn y byd gwaith. Mae ‘FOR
Cardiff’ wedi ymrwymo i fod yn rhan o’r bwrdd
arweiniol ac i gefnogi blaengareddau hyrwyddo
cyflogaeth yng nghanol y ddinas - megis
ysgrifennu CV a cysylltu ac amrywiol gwmniau lleol.
Os oes angen mwy o wybodaeth ar eich
cwmni neu eich bod yn dymuno ymuno ac
Ymrwymiad Caerdydd danfonwch ebost i:
CardiffCommitment@cardiff.gov.uk

CAEL Y GORAU O’CH
AELODAETH
info@forcardiff.com
forcardiff.com
02920314770
@FOR_Cardiff
FOR Cardiff
FOR Cardiff
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CHWILIO AM
SYNIADAU A
DIDDORDEB O
BLITH Y SECTOR
BROFFESIYNOL
(I YMUNO AC IS
BWYLLGOR)
Mae Bwrdd Rheoli gwirfoddol, sy’n
cynrychioli ystod o sectorau, yn trafod, yn
gwirio ac yn cynghori tîm ‘FOR Cardiff’.
Dyma sy’n sicrhau llwyddiant y ‘BID’.
Mae gennym is-bwyllgorau hefyd, megis
is-bwyllgor masnachwyr annibynnol
a marchnata, sy’n cynnwys aelodau
o’r Bwrdd ac eraill sydd ddim. Maent
yn cyfrannu o’u harbenigedd mewn
cyfarfodydd chwarterol.
Daw 30% o’n haelodau o’r sector
gwasanaethau proffesiynol ac mae angen
cynrychiolaeth o’r sector allweddol yma
i leisio barn yn yr is-bwyllgorau. Rydym
yn awyddus i wybod os oes ddiddordeb o
blith y sector yma i ymuno ac is-bwyllgor y
busnesau annibynnol.
Am fwy o wybodaeth neu i gyflwyno barn
ynglŷn â chefnogi’r sector yma cysylltwch
ar ebost i: info@forcardiff.com

