
Cyflymu Busnesau Cymru

I gael cefnogaeth ar unwaith ymwelwch â www.businesswales.gov.wales/superfastbusinesswales/cy
neu ffoniwch 03000 6 03000 a dyfynnu cyngor Cyflymu Busnesau Cymru i ganfod gymaint y gallwn ni eich helpu

Gallwn helpu’ch busnes i elwa
ar dechnoleg ddigidol a band

eang cyflymach

We can help your business benefit from 
digital technology and faster broadband
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Gwasanaeth cefnogi busnes rhad ac am ddim yw Cyflymu Cymru i Fusnesau sy’n gallu 

ysbrydoli a gweddnewid eich busnes. Cafodd ei ffurfio’n benodol i helpu busnesau bach a 

chanolig a mae’n darparu gwybodaeth eang ar lein gan gynnwys canllawiau, ffeithlenni, 

awgrymiadau gorau, blogiau ac astudiaethau achos yn ogystal â theclynnau, gweithdai 

ymarferol a mynediad at Ymgynghorwyr Busnes Digidol ar lein. Darllenwch y dudalen nesaf 

i gael rhagor o wybodaeth ynghylch y gefnogaeth sydd ar gael.... 



Cyflymu Busnesau Cymru

Mae pob busnes yn gallu ymweld â’n gwefan a gwneud defnydd o’n cronfa wybodaeth. Fodd bynnag, gan ein bod yn rhaglen sy’n cael ei chyllido
gan yr Undeb Ewropeaidd, bydd yn rhaid i fusnesau sy’n derbyn ein pecyn cefnogaeth yn rhad ac am ddim fodloni ychydig o feini prawf cymhwysedd.

Mae’r amrywiaeth eang o gefnogaeth sydd ar gael gan Gyflymu
Cymru i Fusnesau i fusnesau sy’n gymwys yn cynnwys:

I gael mynediad gweithdai a ariennir yn llawn, 1:1 ac ar gyfer adolygiad wefan rhad
ac am ddim, ffoniwch 03000 6 03000 a dyfynnu cyngor Cyflymu Busnesau Cymru

neu, i gael gwybodaeth ar unwaith, ymwelwch â:
www.businesswales.gov.wales/superfastbusinesswales/cy

WYBODAETH A THECLYNNAU AR EIN GWEFAN
• Canfod sut mae band eang cyflym iawn yn gallu helpu’ch busnes 
• Amrywiaeth o ganllawiau defnyddiol, ffeithlenni ac awgrymiadau
 gorau rhad ac am ddim 
• Yn cael ei ddiweddaru’n barhaus gyda blogiau, fideos ac
 astudiaethau achos newydd

GWEITHDAI YSBRYDOLI GWEITHREDU
• Rhaglen o weithdai ymarferol a digwyddiadau lleol 
• Yn cynnwys holl agweddau allweddol technoleg ddigidol 
• Archwilio rhaglenni a allai gael effaith enfawr ar eich busnes

YMGYNGHORWYR BUSNES DIGIDOL ARBENIGOL
• Profiad a sgiliau ar lefel strategol ac ymarferol
• Gwybodaeth a chyngor am ddim
• Cymorth i osod nodau a sut i’w cyrraedd
• Archwilio dulliau newydd, gwerthfawr o weithio

ADOLYGIAD O’CH GWEFAN AM DDIM
Ar gael trwy Ymgynghorwyr Ffôn Ar Lein
• Adolygiad cynhwysfawr o’ch gwefan
• Mesur perfformiad eich gwefan yn erbyn eich cystadleuwyr
• Yn defnyddio meddalwedd dadansoddi gwefan arbenigol
 i gynhyrchu adroddiad
• Cefnogaeth a chyngor oddi wrth Ymgynghorydd Busnes Digidol
• Cymorth i wella gwefannau

Y CYFAN YN CAEL EI GEFNOGI GAN


