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CYFLWYNIAD

Croeso i rifyn haf cylchlythyr chwarterol
BID. Mae’n anodd credu bod 9 mis wedi
mynd heibio ers i dîm BID ddechrau
ym mis Ionawr, ond dyna i chi 9 mis a
gawson ni!
Daeth gêm derfynol
Cynghrair y Pencampwyr
i Gaerdydd ym mis
Mehefin, ac fe gawson
ni lawer o adborth
gan ein haelodau
ynglŷn â’r ffordd yr
oedd y trefnwyr wedi
cysylltu â’r ymwelwyr
a ddaeth i’r ddinas
ac â busnesau. Rydyn ni am i chi wybod ein bod
wedi clywed eich bod chi a minnau wedi ysgrifennu
adroddiad yn nodi argymhellion ar gyfer digwyddiadau
mawr fel hyn. Bydd y Bwrdd a minnau’n gofalu y bydd
y BID â sedd wrth y bwrdd pan fydd y trafodaethau
ynglŷn â’r digwyddiadau hyn yn digwydd er mwyn
gofalu y bydd yna wrando ar eich llais chi, y bydd
y ddinas yn ddiogel a bod eich busnes yn elwa
cymaint ag sydd bosib ar yr effaith economaidd.

Mae tîm yr ‘Ambassadors’ yn awr wedi’i sefydlu’n llawn
yn y gymuned a bydd yn gwneud i’r gweddill honnon
ni gywilyddio wrth redeg 8-11 o filltiroedd y dydd, sy’n
dod yn gyfanswm o 5000 o filltiroedd! Roeddwn i’n
hynod falch o’r adborth a gawson ni gan ymwelwyr lleol
a rhyngwladol yn y ddinas ond hefyd gan y busnesau.
Mae’r Bwrdd a minnau â chymaint rydyn ni’n awyddus
i’ch diweddaru chi ag o, ac yn gobeithio y bydd cymaint
ohonoch chi ag sydd bosib yn gallu ymuno â ni yn
ein digwyddiad diodydd neu sesiwn alw heibio ym
mis Hydref (gweler manylion dros y dudalen). Tra
bo’r digwyddiad hwn yn ffordd ardderchog i ni lansio
prosiectau newydd a rhoi’r newyddion diweddara i’n
busnesau, mae’n gyfle hefyd i chi siarad â ni ynglŷn â’r
hyn yr hoffech i ni ei gyflenwi. Rwy’n edrych ymlaen
at weld a chyfarfod â llawer ohonoch chi yno.
Adrian Field
Cyfarwyddwr Gweithredol

Roedd ein cynllun busnes yn ymrwymo i gefnogi
digwyddiadau sy’n bod yn barod mewn meysydd fel
miwsig, diwylliant a ffilm i hybu busnes a hyrwyddo’r
ddinas i gynulleidfa genedlaethol a rhyngwladol
ehangach. O ganlyniad, rydyn ni wedi noddi
digwyddiadau fel gŵyl gerdd Sŵn sy’n maethu doniau
newydd gyda digwyddiadau ledled y ddinas, gŵyl
ffilm LGBC fwya’r byd, Iris, BAFTA Cymru, Wythnos
Gelfyddydau Mill Lane a’r SnowDog Trail ond hefyd
digwyddiadau sydd â ffocws busnes fel yr IntroBiz
Business Expo, categori Cyfreithiol ac Ariannol Gwobrau
Bywyd Caerdydd ar gyfer 2018 a Chlwb Busnes Caerdydd.
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GWAH O DDIA D
I ddathlu ein blwyddyn gyntaf, Mae Adrian Field a bwrdd
y BID eisiau wahodd busnesau i ymuno â ni am ddiodydd
a chanapis a’ch diweddaru ar yr hyn mae’r BID wedi ei
chyflwyno ac yn lansio o rhan brosiectau newydd.
Dyddiad: 11 Hydref 2017
Amser: 6.00-8.00pm
Lleoliad: Kuku Club, Parc Plaza Hotel, Greyfriars Road
Mae lleoedd yn gyfyngedig i ddau o bobl sy’n mynychu’r busnes a
hefyd yn lleoedd gyfyngedig felly mae RSVP yn hanfodol. E-bostiwch
info@cardiffbid.com erbyn 27 Medi i gadarnhau eich lle.

FFYNNU // £4 MILIWN DROS 5 MLYNEDD
Wriggle
Mae Wriggle yn ymroddedig i
ddod o hyd i’r sefydliadau bwyd a
diod annibynnol gorau sy’n cynnig
arbedion unigryw. Maent yn cynnig
cyfle i fusnesau gael eu hyrwyddo
i ddegau o filoedd o bobl sy’n
frwdfrydig am siopa annibynnol a
chefnnogi’r busnesau annibynnol.
Fel rhan o ymrwymiad yr BID i
fusnesau annibynnol, rydym wedi
negodi cyfradd ostyngol i fusnesau
bwyd a diod yr BID fod yn rhan o’r
gweithgaredd hyrwyddol hwn ac
adeiladu cynigion pwrpasol i roi hwb
i fasnachu a chynyddu troednod. Os
ydych chi am gymryd rhan, anfonwch
e-bost atom am ragor o wybodaeth.
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Tenis Bwrdd
Roeddem eisiau dod â ychydig
o hwyl dros yr haf i strydoedd
Caerdydd gan gosod dwy bwrdd
ping pong newydd ar ganol y Friary
yng Nghaerdydd. Cyflwynodd yr BID
y tablau newydd i wneud ymarfer
corff a gweithgareddau awyr agored
yn fwy hygyrch i dwristiaid a siopwyr
sy’n archwilio’r ddinas, sydd wedi
bod yn gyflym i godi’r padlau a
chwarae ychydig o gemau ar eu
ffordd o gwmpas y brifddinas. Mae’r
tablau yn cael eu edrych arol gan
BID Caerdydd a’r Llysgenhadon Stryd
ac yn un o gyfres o fesurau newydd
y mae’r BID wedi eu cyflwyno i wella
profiad strydoedd Caerdydd.

Arolwg Beicio
Dros yr mis Gorffennaf ac Awst,
rydym wedi cynnal arolwg parcio a
storio beiciau i ddeall y materion y
mae’r busnesau yn eu cael ynglyn
a storio beiciau presennol a galw
am stondinau pellach. Daeth yn
amlwg bod beiciau wedi’u gadael
yn broblem sylweddol yn y ddinas.
Gyda Taith o Brydain yn dod i
Gaerdydd ar 10 Medi, ymgymerodd
BID Caerdydd ymgyrch symud
y beiciau wedi’u gadael mewn
partneriaeth â Chyngor Caerdydd
a Heddlu De Cymru. Bydd hyn
yn lleihau’r tebygolrwydd y nifer
sydd wedi dwyn a chynyddu’r
nifer o leoedd parcio sydd ar gael
yng nghanol y ddinas. Wedyn
yn gwella golwg y ddinas i bobl
leol ac ymwelwyr fel ei gilydd.

CARDIFFBID.COM
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Dirgelwch O’r Serenwyr Bwyta!
Ar 16 Medi bydd canol dinas Caerdydd yn dod yn fwrdd
gêm go iawn fel llu o dditectifs amatur yn disgyn ar y
ddinas i geisio datrys Dirgelwch y Serenwyr. Bydd eu
hymgais yn mynd â nhw ar daith o amgylch ardal yr
BID, gan agor rhannau newydd o’r ddinas a’u hannog i
archwilio ardaloedd masnachol yn fwy oddi ar y llwybr
cuddiedig. Mae’r digwyddiad hwn, a gynhaliwyd mewn
partneriaeth â Casebook Events, eisoes wedi bod yn
boblogaidd mewn lleoliadau ledled Lloegr ond mae BID
Caerdydd yn dod â’r fenter i Gymru am y tro cyntaf.

“NOD YR YMCHWILIO GO IAWN YW I CREU FFORDD GORAU I WNEUD SYDD I GWELD Y
MWYAF BOSIB O LLEOLIADAU GOFYNOL. GWEITHIO GYDA BUSNESAU DROS Y CANOLFAN
DINAS, RYDYM WEDI’N YMWNEUD I CREU PROFIAD ALLANOL AR GYFER EIN CHWARAEWYR.
“DEFNYDDIO CYHOEDDI BLASTYN Y FLWYDDYN O’R POKEMON SY’N FOD YN GYMRAEG
GOFYNOL YNGHYLCH ODDI WNEUD I’W MWY NA FYNHYRCHU FFURFLEN AR GYFER SCREEN
CYFRIFIADUROL; MAE MYSTERY OF THE STAR-EATERS YN GYNNAL CHWARAEON YN
DEFNYDDIO EI MEDDWL A’R CORFF, GYDA LLAWER O HWYL AR Y FFORDD. ”
Crëwr Casefile: Dirgelwch y Serenwyr, Stephen Blackwell

Nawdd Digwyddiad
Fel BID aml-sector, rydym yn deall natur amrywiol
anghenion ein haelodau. Pan fyddwn yn cysylltu â
sefydliad neu’n cysylltu â ni i gefnogi digwyddiad, ystyrir
pob cais yn ofalus ac ar ei haeddiant unigol. Roeddem
wrth ein bodd i noddi a chynnig ffioedd arddangosfeydd
gostyngol i Expo busnes mwyaf Cymru, sef ExpoBiz
Wales Business Expo, a gynhelir ar 2il Tachwedd yn
yr Arena Modur, mae tocynnau’n rhad ac am ddim
i fynychu a miloedd o bobl fusnes yn ymweld bob
blwyddyn. Rydym hefyd wedi cefnogi clwb busnes
hynaf Caerdydd; a sefydlwyd am 100 mlynedd Mae
Clwb Busnes Caerdydd yn sefydliad o fyd corfforaethol
Caerdydd. Rydym yn annog aelodau Caerdydd i
gyflwyno ceisiadau i Wobrau Bywyd Caerdydd, yn
rhad ac am ddim, mae’r seremoni fawreddog hon yn
rhoi cryn dipyn o broffil i’w rownd derfynol ac rydym
wrth ein bodd o fod yn noddwyr y categori ‘Cyfreithiol
ac Ariannol’ ar gyfer dyfarniadau 2018. Un o’r meini
prawf ar gyfer ein cefnogaeth i ddigwyddiadau yw eu
bod yn proffilio’r ddinas i gynulleidfa newydd, boed
hynny’n lleol, yn genedlaethol neu’n rhyngwladol.
Dyna pam y cafodd Gŵyl Wobr Iris, Caerdydd, yr
ŵyl ffilm LGBT ryngwladol fwyaf yn y byd, a gafodd
ei bleidleisio fel un o’r gwyliau ffilm gorau yn y byd,
yr ydym wedi bod yn falch o weithio gyda nhw.
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Roedd pobl leol Caerdydd a’r diwydiant cerddoriaeth
yn gyffredinol yn gwneud eu teimladau’n hysbys am
eu hannog i feithrin talentau cerddoriaeth newydd a
datblygu ar draws lleoliadau Caerdydd. Mae’r BID yn
un o’r noddwyr ar gyfer y Gŵyl Swn ac o ganlyniad i’n
buddsoddiad bydd gŵyl eleni yn fwy nag erioed ac yn
creu hwb cyffrous i’r ddinas ac yn arddangos talent
newydd. Mae BAFTA Cymru yn dathlu 26 mlynedd o
wobrwyo rhagoriaeth mewn creadigrwydd ffilm, teledu
a gemau yng Nghymru yn 2017 ac eleni rydym yn
canolbwyntio ar ddod â sylw rhyngwladol i Gaerdydd fel
prifddinas y digwyddiad ar gyfer y digwyddiad pwysig
hwn. Daethon nhw at yr BID fel y gallwn ni weithio
gyda’n gilydd i ychwanegu gwerth at brofiadau’r 1000
o ddiwydiant cryf a chynulleidfa gyhoeddus ar noson y
Gwobrau. I gynnig cyfle i fusnesau yn ardal BID Caerdydd
ddathlu gyda ni ac ennill o frand BAFTA Cymru.

Cynhaliwyd Wythnos Celf Mill Lane gyntaf ym mis
Awst, gan ddod â pherfformiadau celf a chymunedol
yn fyw i’r ardal. Roedd Wythnos Celfyddydau Lôn
y Mill yn cysylltu BID Caerdydd am arian i ganiatáu
i’r digwyddiad hwn ddigwydd am y tro cyntaf yn
unol ag ymrwymiad yr BID i gefnogi adloniant

stryd, digwyddiadau newydd a diwylliant lleol.
Mae’r llwybr SnowDog yn digwyddiada oedd yn cyntaf
i dderbyn ein nawdd ac rydym mor gyffrous ei bod
bron yma, gan ddechrau ar 16eg Medi yn edrych am
ein dau gŵn lliwgar fel rhan o’r pecyn 60-cryf hwn!

“MAE CAERDYDD EI HYN WEDI DOD YN CARTREF I FFILMIAU BYW FWYAF YR LGBT I’R
BYD. “RYDW I’N DEALL MAE’R MYNEDIAD O’R FFILM YN YMWNEUD Â’R ARWEINIAD
CYFFREDINOL O £ 30,000, OND MAE’N FYCHWELYD YN DOD NOL FLWYDDYN I BLWYDDYN,
SY’N WNEUD NAD JUST GYDA’R GYSTADLEUAETH OND AM LLAWER O RHESYMAU. UN
O’R RHYCHYMAU RHYNGWCH EI WNEUD I’W DYCHWELYD YN YR CERDYDD YN Y CARDIFF,
Y BYDD YR EI WNEUD YN GYNLLUN GOFAL, LLEFOEDD BWYTA A NIGHTLIFE AMRYWIOL.
“RYDYM WEDI’N ADEILADU CYNNYRCH YN Y NIFER O BOBL SY’N DOD I GERDYDD AR GYFER
Y GORAU AMGYLCHEDD OND RYDYM NI WNEUD MWY POBL YN YMWNEUD Â’R UDA. RYDYM
YN GAEL I’W GODI I WEDI’I DIOGELWCH YR AMRYW HON O BID CARDIFF, BYDD FOD YN
DDEFNYDDIO’R UDA I FOD YN MWY CRE CREIFIOL GYDA EIN MARCHNATA.”
Andrew Pierce, Cadeirydd Gwobr Iris

CARDIFFBID.COM
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CROESAWGAR // £3 MILIWN DROS 5 MLYNEDD
Llysgenhadon Stryd
Mae’r Llysgenhadon Stryd yn gwneud
gwahaniaeth mawr yn barod, fel y gwelwch
yn y ffeithlun (ar y dde). Fel arfer, mae
pob un ohonyn nhw’n cynnal 10 ymweliad
busnes y dydd, ynghyd ag ymdrin â materion
a godir gan fusnesau sy’n cysylltu. Mae
busnesau’n dechrau mynd i’r arfer o gysylltu
â nhw hefyd os oes ganddyn nhw broblemau
gyda sbwriel, sŵn, begera, marchnata a
chwestiynau cyffredinol lle nad ydyn nhw’n
gwybod at bwy i droi. Mae’r Llysgenhadon
wedi creu argraff gadarnhaol ar ymwelwyr
a gweithwyr cyflogedig / perchnogion
busnesau yn barod, felly cysylltwch â
nhw os oes angen cymorth arnoch chi.

“TRA BOD YN CAERDYDD AR GYFER
YR “WOMEN LEAGUE FINALE” ROEDD
ANGEWN DIOLCH I’R LLYSGENHADON
STRUD AM EI GYFARWYDDYD A’R DINAS,
POBL PERTH AR POBL AR GOLL. DIOLCH
YN ENWEDIG I LOUISE, PWY A HELPWYD
FEINDIO’R LLE II’R STADIWM!”
Ella Souchet, yn ymweld â Chaerdydd o
Ffrainc ar gyfer rownd derfynol Cynghrair
Hyrwyddwyr Merched

Addurniadau Blodau
Mae Caerdydd wedi treulio sawl haf heb addurniadau blodau. Ym mis Mehefin,
fe wnaethon ni ddod â sblash o liw yn ôl i’r ddinas trwy osod 380 basgedi crog
a 30 o blannwyr tair haen mewn lleoliadau ar draws canol y ddinas. Rydym
eisoes yn edrych ar gynllun 2018 a sut y gallwn ei ehangu i rannau newydd o’r
ddinas. Os hoffech gynnig awgrymiadau, rhowch wybod i ni!
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Nawdd Cynghorwyr Stryd

AGB yn gwneud i Gaerdydd ddisgleirio

Ers 2008, mae’r Preswylwyr Stryd wedi bod yn
bresenoldeb croeso ar strydoedd y ddinas bob nos
Wener a nos Sadwrn; Bellach mae dros 60 o Athrawon
Stryd yn gweithio yng Nghaerdydd ac yn y flwyddyn
ddiwethaf yn unig maent wedi rhoi mwy na 1,300 o
boteli o ddŵr, 1,000 o barau o fflipiau fflip ac wedi
tynnu 4,000 o wydrau a photeli o’r strydoedd. Mae’r
Pastors yn gweithio bob penwythnos gan wneud yn
siŵr bod y rhai sy’n bartïon yn ddiogel ar ddiwedd
eu noson. Roedd y cynllun amhrisiadwy hwn dan
fygythiad o ddifod oherwydd diffyg cyllid nes bod yr
AGB wedi ymrwymo i gefnogi’r rhan hanfodol hon o’r
economi gyda’r nos drwy fuddsoddiad o £ 20,000.

Ym mis Awst, fe ddechreuon ni raglen lanhau chwe mis
i sicrhau bod rhannau dethol o’r ddinas yn disgleirio. Fel
rhan o’r rhaglen hon, mae busnesau’n gallu awgrymu
i’r Llysgenhadon Stryd pa ardaloedd ddylid eu glanhau,
yn eu barn nhw. Bydd yr awgrymiadau hyn yn cael eu
defnyddio i lywio rhaglen waith wythnosol ar gyfer y tîm
glanhau.
Cyflwynwyd y fenter yn dilyn adborth a gasglwyd gan
y Llysgenhadon bod rhannau o Gaerdydd yn dechrau
edrych yn anghyfreithlon. Mae’r tîm glanhau yn ysgwyd
y strydoedd, gan baentio dodrefn ymyl y ffordd, mynd
i’r gwaith i dorri posteri, sticeri, cael gwared ar saim a
chael gwared ar wastraff.

“Y CYNNYRCH ARDAL GLANHAU NEWYDD O FEWN
CARDIFF YN FANTASTIG. MAE’R CYFLE CYFRANOL
I’W BUSNES I FOD YN RHAN A WNEUD EI DARN
I GWNEDU YN SIWR MAE CAERDYDD YN GLAN
AC YN RHOI CROESO MEWNI’R TURISTIAID A
SIOPARWYR. RYDYM YN EDRYCH YMLAEN I GWELD
CANLYNIADAU, YN ENWEDIG AR QUEEN STREET.
Tom Vincent o siop goffi, 200 Degrees

Trefnu Tacsis a Rhes Tacsis Newydd
“HEB CYNGOR NEU HELP BUSNESAU FEL Y BID,
BYDD EIN TIMAU METHI HELPYU NEU EDRCYH
AROL YR DDINAS. DIOLCH I NHW AM HELPY
NICADW MYND OND HEFYD AMD ADDIO RHAI
YCHWANEGOL FELLY RYDYM YN GALLU GWENUD
FWY NAG OEDD YN BOSIB AR Y PENWYTHNOSAU”
Gary Smith, Cyfarwyddwr y Gweinidogion Stryd

Cyfarfod Champions League

Mae enw da i dacsi a chyfnod newydd Caerdydd fel
noson wych ac fel rhan o’n hymrwymiad i’r economi
gyda’r nos rydym am sicrhau bod pobl leol ac ymwelwyr
â’r brifddinas yn gallu mynd adref yn ddiogel. O
ddechrau mis Mehefin, gwnaethom greu safle tacsi
ychwanegol ar Westgate St wrth y gyffordd â Wood St a
chyllidwyd 3 marsial tacsi ychwanegol ar ddydd Gwener
a dydd Sadwrn a digwyddiadau ar raddfa fawr. Er bod y
prosiect hwn, yn ei fabanod, mae’r Marshals hyn eisoes
wedi cynorthwyo dros 1000 o ddylunwyr i sicrhau tacsi
yn ddiogel.

Roedd tîm yr BID wedi derbyn adborth cyn Terfynol y
Gynghrair Hyrwyddwyr fod gan fusnesau gwestiynau
logistaidd ynghylch effaith y digwyddiad ar eu safle.
Buom yn gweithio gyda fforwm y Trwydded i ddod â
400 o gynrychiolwyr o fusnesau’r BID i Cineworld am
briff gan drefnwyr y digwyddiad.

CARDIFFBID.COM
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DYLANWADOL // £500,000 DROS 5 MLYNEDD

Mae cyfradd barcio a theithio gostyngol
i weithwyr yn yr BID
Er mwyn lleihau traffig i’r ddinas a sicrhau bod
cymudo’n fwy cyfforddus i staff a pherchenogion
busnes, rydym wedi ymuno â Bws Caerdydd i
gynnig gostyngiad i gostau ein taliadau ardoll ar
wasanaeth Parcio a Theithio Dwyrain Caerdydd.
Cael eich pasyn unigryw am £ 450, mae hynny’n
llai na £ 2 y dydd ar gyfer parcio A theithio ar
fysiau ac yn helpu i roi lle parcio amhrisiadwy a
lle gyrru yn y ddinas. Mae hwn yn gynnig unigryw
i berchnogion a gweithwyr busnesau sy’n talu
lefi’r AGB - i ddarganfod a ydych chi’n gymwys am
y gostyngiad hwn neu wneud cais am eich pasio
parcio gostyngol, e-bostiwch info@cardiffbid.com.

Hyfforddiant
Ar ôl peilot llwyddiannus yn ystod Gwanwyn eleni
lle cawsom hyfforddiant cymorth cyntaf am ddim i
fusnesau BID, fe wnaethom gyflwyno arolwg i weld
pa fathau eraill o fusnesau hyfforddi yr hoffent eu
dymuno a hoffem ddiolch i’r busnesau a gymerodd
yr amser i gwblhau’r arolwg yn dilyn ymlaen o’r
canlyniadau hynny, byddwn yn gweithio mewn
partneriaeth â Choleg Caerdydd a’r Fro i gyflwyno
rhaglen o hyfforddiant di-dâl neu drwm, byddwn yn
cyhoeddi pa gyrsiau yn ein digwyddiad Ymgysylltu
â Busnes ar 11 Hydref a hefyd trwy ein gwefan a’n
cyfryngau cymdeithasol mae sianeli felly’n gwylio’r
gofod hwn gan y bydd lleoedd yn gyfyngedig fesul
busnes.

BWRDD AGB
Simon Phillips
Marks & Spencer a Chadeirydd
Marie Fagan
Gwesty’r Hilton/Cymdeithas Gwestywyr Caerdydd ac Isgadeirydd
Cliff Vanstone
John Lewis
Natasha Williams
S.A. Brain
Nick Newman
Brewhouse / Fforwm Trwyddedeion Caerdydd
Bruno Nunes
Peppermint Bar/ Busnes Annibynnol
Stephen Madeley
St David’s Dewi Sant
Andrew Phillips
Savills/Chwarter y Castell
Neil Wicks
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Phil Sheeran
Arena Motorpoint
Steven Salamon
Deli Wally’s/Busnes Annibynnol
Ken Poole
Cyngor Caerdydd
Ruth Ryder
Prifysgol De Cymru

Siopa Dirgel
Mae busnesau BID sy’n ymuno â’n menter siopa
dirgel yn cael adborth gwrthrychol AM DDIM ar
wasanaeth cwsmeriaid y cwmni ac adroddiad
cyfrinachol ar y canlyniadau. Yna bydd yr BID yn
llunio’r wybodaeth hon ac yn darparu hyfforddiant
disgownt neu am ddim ar y prif themâu sy’n codi.

SUT I DDOD O HYD I NI
02920 234807

info@cardiffbid.com

@Cardiff_BID

Cardiff BID

www.cardiffbid.com

