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Ar gyfer pwy 
mae’r pecyn 
cymorth hwn?
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3Nawdd i Wyliau Bwyd  Pecyn Cymorth

Hanfod gwyliau 
bwyd yw dathlu  
a mwynhau  
bwyd, gan ddod 
â’r gymuned 
ynghyd. 
Ganrifoedd yn ôl, roedd gwyliau bwyd yn 
ddathliad o’r cynhaeaf ac yn gydnabyddiaeth 
o bwysigrwydd tyfu a chynhyrchu bwyd. 

Er bod y cynhaeaf bellach yn llai amlwg yn ein 
bywydau bob dydd, mae dathlu bwyd da, ei 
ansawdd, blas, arogl, tarddiad a hyd yn oed ei 
ddyluniad, yn bwysicach nag erioed i ni.

Efallai eich bod yn meddwl am sefydlu gŵyl 
fwyd am y tro cyntaf, neu efallai eich bod yn 
rhan o bwyllgor trefnu gŵyl sydd eisoes yn 
bodoli. Pa bynnag gam rydych chi arno, mae’n 
werth i chi ddarllen y pecyn hwn.

Mae gwyliau y dyddiau hyn ychydig yn 
wahanol i wyliau bwyd flynyddoedd yn ôl. 
Fyddai ein cyndeidiau ddim wedi gallu casglu’r 
amrywiaeth enfawr o fwydydd gwahanol sydd 
ar gael i ‘foodie’ ein hoes, hyd yn oed yn eu 
breuddwydion. Ond y tu hwnt i’r bwydydd, 
mae gan drefnwyr gwyliau bwyd heddiw 
lu o bethau i’w hystyried, problemau i’w 
datrys a rhwystrau i’w goresgyn: o farchnata 
a chysylltiadau cyhoeddus i hylendid a 
deddfwriaeth, gofod a lleoliad, parcio, 
gwerthuso, prisio. Mae’r rhestr yn ddiddiwedd. 
Ac wedyn sut mae mynd ati i’w chyllido?

Nod y pecyn cymorth hwn yw eich helpu i 
ddeall yr opsiynau sydd ar gael i gyllido a 
helpu i drefnu eich gŵyl fwyd gan ddefnyddio 
nawdd. Byddwn yn ystyried beth yw nawdd, 
sut i ganfod noddwyr posibl, y dull mwyaf 
priodol, datblygu cynnig nawdd a sut i gadw 
eich noddwyr yn hapus ac yn gefnogol.
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Beth yw nawdd, a sut all nawdd 
helpu?

Mae sefydliadau, busnesau ac unigolion yn 
llawer mwy soffistigedig nag erioed o’r blaen 
wrth ymdrin â cheisiadau am nawdd. Mae’n 
annhebygol iawn fod gennych chi gydymaith 
cyfoethog a dyngarol, sy’n awyddus i gyfrannu 
symiau mawr o arian, at ‘achos da’. 

Y peth pwysicaf i’w gofio wrth feddwl am y 
cynnig nawdd yw bod rhaid i’r cytundeb fod 
yn fuddiol i bawb. Partneriaeth yw hon ac nid 
ymarfer codi arian - rhaid i bob ochr fod ar eu 
hennill. Peidiwch â meddwl ‘sut fyddwn ni’n 
elwa?’ yn unig: cofiwch feddwl yn ofalus ‘sut 
fyddan nhw ar eu hennill?’

Bydd y noddwr yn edrych yn ofalus ar y 
manteision i’w sefydliad sy’n deillio o’r 
bartneriaeth nawdd. Yn y pen draw, bydd y 
darpar noddwr yn canolbwyntio ar sut mae’r 
nawdd yn sicrhau elw masnachol - boed 
hwnnw i’w weld ar unwaith gyda chynnydd 
mewn gwerthiant neu fwy o gleientiaid, 
ynteu’n fantais fwy tymor hir a chynnil, er 
enghraifft drwy fod y cysylltiad gyda’ch 
gŵyl yn ychwanegu gwerth i’w brand, neu’n 
darparu buddion i staff. Mae busnesau’n 
llawer mwy awyddus i ‘gysylltu’ gyda 
chynulleidfaoedd (a gallai eich gŵyl fwyd fod 
yn lleoliad cyfeillgar delfrydol i wneud hynny) 
na ‘siarad at’ gynulleidfaoedd.
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Eich cynulleidfa yw eich ased 
allweddol.

Gallai’r hyn rydych chi a’ch digwyddiad yn 
ei gael o’r bartneriaeth nawdd ymddangos 
yn amlwg. Does bosib mai cyllid yw hynny 
i dalu am yr holl bethau (neu rai ohonynt) 
sydd eu hangen arnoch chi i redeg gŵyl fwyd 
lwyddiannus? I raddau, ie. Yn ei hanfod, 
mae trefniant nawdd yn eich helpu i dalu’r 
holl gostau ariannol (neu rai ohonynt) sydd 
ynghlwm â rhedeg eich gŵyl fwyd. Fodd 
bynnag, gallai meddwl yn ehangach am yr hyn 
y gallai noddwr posibl ei gynnig, y tu hwnt i 
arian parod, olygu ei bod nid yn unig yn fwy 
tebygol y gallech ddod i gytundeb ar nawdd, 
ond hefyd ei bod yn fwy tebygol y gallwch gael 
canlyniadau da i chi a’ch digwyddiad.

Nid ffynhonnell o arian yn unig yw’r 
sefydliadau neu’r busnesau y byddwch chi’n 
cysylltu â nhw. Bydd ganddynt sgiliau a 
thalentau penodol a allai fod yn ddefnyddiol 
wrth redeg y digwyddiad, ac yn sicr byddant 

yn dod â chynulleidfa newydd i’ch gŵyl 
fwyd gyda’u staff, cwsmeriaid a chleientiaid. 
Bydd meddwl y tu hwnt i’r arian, a bod yn 
fwy creadigol yn eich agwedd, yn sicrhau 
canlyniadau.

Yn amlwg y bobl sy’n dod i’ch gŵyl fwyd - boed 
yn gynhyrchwyr, gwerthwyr neu ddefnyddwyr 
- yw eich rhanddeiliaid mwyaf pwysig. Eich 
prif nod yw sicrhau eu bod yn cael diwrnod da 
a chynhyrchiol, ac y byddant nid yn unig yn 
dychwelyd y flwyddyn nesaf, ond yn dod â’u 
ffrindiau gyda nhw. Mae’n bwysig felly fod 
cyfraniad y noddwr yn cyfoethogi’r profiad 
hwnnw. Nid mater o alluogi’r noddwr i gysylltu 
â’ch cynulleidfa yn unig yw hyn, neu eu 
galluogi i ‘gael eu gweld’ gan eich cynulleidfa. 
Rhaid iddynt gydnabod a deall gwerthoedd a 
chymhelliant y rheini sy’n dod i’ch gŵyl fwyd, 
er mwyn gwneud y mwyaf o’u hymrwymiad.

Arian parod neu fuddion mewn da.

Y cynulleidfaoedd rydych chi’n gallu amlygu eich noddwr iddynt felly yw 
eich ased allweddol. Y cynhyrchwyr, defnyddwyr a rhanddeiliaid sy’n dod 
i’ch gŵyl fwyd yw’r cynulleidfaoedd na allai eich noddwr eu cyrraedd yn 
rhwydd fel arall, a’r bobl hyn yw’r rhai mae eich noddwr yn awyddus i 
gysylltu â nhw a gwneud argraff dda.
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Pan fyddwch chi yn ei chanol hi’n trefnu eich 
digwyddiad ac yn canolbwyntio ar lwyddiant 
y diwrnod ei hun, mae’n anodd meddwl y tu 
hwnt i gyrraedd y diwedd, rhoi’ch traed i fyny 
ac agor potel haeddiannol o gwrw (cwrw crefft 
lleol wrth gwrs!). Wrth ddatblygu eich agwedd 
at nawdd, fodd bynnag, mae’n ymarfer da 
iawn meddwl y tu hwnt i’r presennol a’r 
digwyddiad sydd ar y gweill, a cheisio sefydlu 
perthynas hir dymor gyda’ch noddwr. Y 
fantais amlycaf i wneud hyn yw pan ddaw’r 
‘flwyddyn nesaf’, byddwch eisoes wedi gosod 
sylfaen (neu gytundeb sy’n rhwymo hyd yn 
oed) ar gyfer sefydlu cytundeb nawdd. Ond 
yn fwy na hyn, bydd eich partner nawdd yn 
mwynhau manteision ymgysylltu cynnar, ac yn 
ei weld yn gyfle i helpu i siapio’r digwyddiad, 
cyfathrebu’n gynt gyda’r gynulleidfa 
hollbwysig honno, a thrwy hynny sicrhau 
gwerth uwch.

Delio gyda’r 
amheuwyr.
A chymryd eich bod fwy na thebyg yn chwilio 
am nawdd am fod angen y cyllid arnoch 
chi, gall fod yn syndod i chi pan fydd eraill 
sy’n ymwneud â’r ŵyl fwyd, neu hyd yn 
oed rhai o’r cynhyrchwyr a’r mynychwyr, 
yn gwrthwynebu’r nawdd, gan ei weld fel 
rhywbeth sy’n dibrisio’r digwyddiad, ac 
yn tanseilio ei hunplygrwydd. I oresgyn y 
pryderon hyn bydd angen i chi fod yn agored 
a thryloyw am gyfraniad y noddwr gan egluro 
manteision y bartneriaeth yn gadarnhaol. 
Mewn termau syml, mae’n debygol fod 
ymglymiad y noddwr wedi eich galluogi i 
ostwng y costau mynediad neu beidio â chodi 
ar blant efallai. Y tu hwnt i hynny gallai fod 
angen i chi egluro’r manteision ychwanegol 
yn glir, o ran proffil, cymorth trefniadol, neu’r 
sgiliau penodol roedd y noddwr yn gallu eu 
cyflwyno i gyfoethogi’r wyl.

Perthynas  
hir dymor.

Wrth ddatblygu eich agwedd at nawdd, mae’n ymarfer da iawn meddwl 
y tu hwnt i’r presennol a’r digwyddiad sydd ar y gweill, a cheisio sefydlu 
perthynas hir dymor gyda’ch noddwr
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Pum rheol aur.
I gloi, o safbwynt y noddwr nid rhodd yw’r nawdd, na grant, ond yn hytrach buddsoddiad 
masnachol mewn marchnata a chyfathrebu fydd yn ychwanegu gwerth i’w brand. O’ch safbwynt 
chi, nid cwdyn o arian yw’r nawdd i’w wario yn ôl eich dymuniad, ond yn hytrach mae’n 
berthynas sy’n eich cynorthwyo i redeg digwyddiad gwell fyth, gyda noddwr sy’n talu rhai o’r 
costau, ac sydd hefyd yn dod â sgiliau trefnu a chyflawni sy’n ychwanegu gwerth.

Mae hon yn berthynas ac yn bartneriaeth, gyda’r ddwy ochr yn buddsoddi yn llwyddiant y fenter. 
Rhaid i chi fod yn barod i rannu perchnogaeth o’r digwyddiad gyda’ch noddwr. Felly cofiwch:

1
Partneriaeth yw’r 
trefniant hwn, nid 
ymarfer codi arian 

– rhaid i’r ddwy 
ochr fod ar eu 

hennill.

2
Eich cynulleidfa  

yw eich ased 
mwyaf gwerthfawr 
– sut gall y noddwr 

gyfoethogi eu 
profiad?

3
Mae cyllid yn 
bwysig, ond 

mae’r buddion 
ychwanegol yn 
bwysig hefyd. 
Pa sgiliau ac 

arbenigedd sydd 
gan eich noddwr?

4
Ceisiwch feithrin 
perthynas tymor 

hir gyda’ch 
noddwr.

5
Byddwch yn 

ymwybodol o 
bobl nad ydynt o 
bosibl yn rhannu 
eich brwdfrydedd 

am y noddwr 
a mynegwch y 

manteision yn glir.
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Gall sicrhau nawdd gymryd llawer o 
amser a gall y syniad o ysgrifennu 
strategaeth nawdd fod yn frawychus. 
Am y rhesymau hyn mae’n bwysig:
•    Deall o’r dechrau pa adnoddau sydd 

ar gael yn y tîm i’w hymrwymo i 
ddatblygu nawdd

•    Bod yn siŵr fod mynd i’r drafferth 
i ysgrifennu strategaeth nawdd yn 
werth ei wneud.

Y tîm
Nodwch pa bobl eraill yn y tîm digwyddiadau 
sydd â’r amser a’r sgiliau i gynorthwyo â’r 
ymdrech i sicrhau nawdd. Gallai fod yn werth 
sefydlu is-grŵp neu bwyllgor bach ar gyfer 
nawdd, yn gyfrifol am ddatblygu’r strategaeth, 
a sicrhau bod targedau’n cael eu cyflawni.

Y tu hwnt i ddatblygu’r strategaeth, bydd llawer 
o waith i’w wneud i sicrhau noddwr, neu efallai 

nifer o noddwyr, a thu hwnt i hynny, unwaith i 
chi ddod i gytundeb partneriaeth, mae’r gwaith 
go iawn yn dechrau! Fel gydag unrhyw bwyllgor 
neu grŵp, gwnewch yn siŵr fod rhywun 
effeithiol yn arwain, bod pawb yn deall beth 
yw’r amcanion a beth yw’r disgwyliadau unigol.

Y rheswm pam ei bod mor bwysig i sicrhau 
bod gennych chi ddigon o adnoddau (pobl) 
i’w hymrwymo i nawdd yw oherwydd unwaith 
bydd y cytundeb wedi’i wneud, bydd eich 
noddwr yn disgwyl y byddwch yn cyflenwi’r 
buddion a addawyd. Bydd methu â chyflawni’r 
ymrwymiadau a wnaed am nad oedd 
gennych chi adnoddau digonol ar y gorau’n 
peri anfodlonrwydd ac yn peryglu unrhyw 
bartneriaeth nawdd yn y dyfodol, ac ar y 
gwaethaf yn peri i’r noddwr dynnu’n ôl o’r 
cytundeb. Y rheol aur yw gwneud yn siŵr fod 
gennych chi adnoddau digonol i sicrhau bod y 
profiad yn un da i’r ddau barti. Os na allwch chi 
gyflawni eich addewid, peidiwch â gwneud yr 
addewid.

Creu  
strategaeth  
nawdd.1.
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Efallai fod datblygu strategaeth nawdd yn 
swnio’n fawreddog ac yn rhywbeth na fyddai 
neb ond cwmnïau corfforaethol byd-eang 
yn ei wneud.  Ond beth bynnag yw maint 
eich digwyddiad a chyrheddiad eich menter, 
mae’n werth cymryd amser i feddwl yn 
drylwyr amdano a’i nodi ar bapur. Bydd cael 
strategaeth gyffredinol, sydd wedi’i thrafod 
yn eang ac sy’n ymgorffori syniadau da gan 
bawb yn y tîm, yn pennu’r ffocws a’r cyfeiriad 
cyffredinol y byddwch am ei ddilyn. Bydd y 
strategaeth yn cadw’r tîm ar y llwybr cywir, 
ac yn cynnig datganiad clir o’r hyn y gellir ei 
gyflawni drwy nawdd.

Dechreuwch drwy drafod beth sydd ei angen 
arnoch chi i redeg eich gŵyl fwyd, boed yn 
gyllid, deunyddiau, neu sgiliau penodol sydd ar 
goll o’r tîm. Gallwch ymdrin â rhai o’r costau 
a’r adnoddau hyn mewn ffyrdd gwahanol 

(drwy werthu tocynnau er enghraifft). Gall 
yr hyn sydd dros ben, na all eich adnoddau 
presennol neu gronfeydd wrth gefn ei 
gwmpasu, ffurfio sail yr hyn y byddwch yn ei 
geisio gan eich noddwr.

Mae’n ddigon dealladwy mai cyllid yw’r hyn 
mae’r sawl sy’n ceisio nawdd yn ei ddymuno’n 
fwy na dim. Mae arian parod yn hyblyg ac yn 
hawdd. Fodd bynnag, ers y gwymp ariannol, 
mae cyrff a chwmnïau’n llai abl i roi cyllid, 
ac mae hynny yn ein gorfodi i feddwl yn 
galetach am y gwerth arall y gallwn ei gael 
gan y noddwr, y tu hwnt i arian. Mae derbyn 
cynhyrchion neu ddeunyddiau - os oes angen 
y rhain a’u bod yn cyd-fynd yn dda gyda’ch 
gŵyl - yn fuddiol. Yn yr un modd, mae cael 
cymorth gan gorff sydd â sgiliau penodol sydd 
ar goll yn eich tîm chi hefyd yn ddefnyddiol.

Crynhowch eich cynnig a’ch 
ceisiadau.

Gallai pecynnau nawdd bach fod yn lle syml i 
ddechrau, yn hytrach na chwilio am eich holl 
anghenion nawdd gan un noddwr cyffredinol. 
I wneud hyn, dylech asesu gwahanol elfennau 
eich digwyddiad, a nodi pethau y gallwch 
eu diffinio’n rhwydd fel ‘cynnyrch’ ar ei ben 
ei hun. Efallai eich bod yn cynnal derbyniad 
gyda’r nos i gynhyrchwyr, neu ddigwyddiad 
rhanddeiliaid i bwysigion lleol; neu thema 
plant i ddenu teuluoedd; neu arddangosiadau 
coginio byw. Mae’r rhain i gyd yn gyfleoedd 
nawdd unigol posibl ac wrth gwrs, gallai 
noddwr digwyddiad bach eleni fod yn brif 

noddwr y flwyddyn nesaf, felly mae’n bwysig 
sicrhau eu bod yn cael y profiad gorau bosibl, 
waeth pa mor fach yw eu cyfraniad.

Gair o rybudd serch hynny: dilynwch y rheol 
aur bob tro sef cael un noddwr yn unig ar gyfer 
pob categori. Dyw hi ddim yn syniad da dyblu 
noddwyr ar gyfer un digwyddiad neu gategori 
penodol. Ni ddylai noddwyr orfod cystadlu 
am le a sylw, dylent deimlo eu bod wedi cael 
gwasanaeth gwych gan y partner, a bod eu 
buddsoddiad wedi’i gyfiawnhau’n llwyr.

Categorïau nawdd.
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•  Datganiad cyffredinol o ddiben yr 
ŵyl fwyd ac amlinelliad o’r targedau 
hynny (niferoedd ymwelwyr, niferoedd 
cynhyrchwyr bwyd, nifer o ddyddiau, 
amrywiaeth bwydydd ac ati)

•  Targedau nawdd o ran cyllid, sgiliau, 
adnoddau neu ddeunyddiau sydd eu 
hangen

•  Manteision noddi – sut mae’r noddwr ar ei 
ennill?

•  Categorïau nawdd – prif noddwr a noddwyr 
llai ar gyfer digwyddiadau a gwasanaethau 
penodol

•  Bylchau sydd wedi’u nodi o ran sgiliau 
ac arbenigedd, a rhestr o’r adnoddau a’r 
deunyddiau sydd eu hangen

•  Dylid amlinellu’r defnydd y bwriedir ei 
wneud o unrhyw gyllid sy’n rhan o’r nawdd 

•  Rhestr o’r manteision posibl i’r noddwr, 
fel cynulleidfa (mynychwyr) presenoldeb 
pwysigion neu randdeiliaid, sylw tebygol yn 
y cyfryngau

•  Rhestr o noddwyr posibl (y rhestr o 
dargedau)

•  Cynllun gweithredu ac amserlen ar gyfer 
cysylltu â noddwyr a lansio’r bartneriaeth

•  Cynllun ynghylch sut i sefydlu perthynas hir 
dymor gyda’r noddwr

Dylai eich datganiad strategaeth 
nawdd gynnwys.
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11Nawdd i Wyliau Bwyd  Pecyn Cymorth

Mae’n bwysig meddwl am ba fath o gwmnïau 
y gallech chi gysylltu â nhw i drafod cyfleoedd 
nawdd. Peidiwch â chysylltu ar hap â’r corff 
neu’r busnes cyntaf sy’n dod i’r meddwl, 
oherwydd ychydig o fudd ddaw o’r cyswllt 
hwnnw, a bydd yn wastraff ymdrech.Yn 
ddelfrydol, dylech ond gysylltu â chwmnïau 
sy’n ‘ffitio’ yn dda gyda’ch digwyddiad, a 
gadael llonydd i’r rhai nad ydynt yn cyd-fynd 

gystal. Unwaith y byddwch wedi darllen drwy’r 
camau yn y bennod hon, dylech fod yn barod 
i lunio eich rhestr o noddwyr posibl, a gallwch 
gynnwys y rhain fel rhan o’ch strategaeth 
nawdd.

Os yw eich gŵyl fwyd yn ddigwyddiad bach, 
wedi’i anelu’n bennaf at bobl a chynhyrchwyr 
yn y gymuned, y lle gorau i ddechrau chwilio 
am noddwr yw yn eich ardal leol.

Creu rhestr  
o dargedau.2.
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Os oes ‘ffit’ da rhwng eich gŵyl fwyd a’r busnes 
(darpar noddwr), dylai fod yn haws ennyn eu 
diddordeb a’u perswadio i ymuno. Chwiliwch 
am synergeddau rhwng y busnes a gwahanol 
elfennau yn eich digwyddiad. Chwiliwch drwy’r 
papur(au) lleol a nodwch pa gwmnïau sy’n 
hysbysebu. Os yw’r busnes yn hysbysebu, mae’n 
dangos bod ganddo gyllideb marchnata, a gallai 
fod ganddo ddiddordeb mewn noddi. Mae hefyd 
yn werth ceisio gweld beth yw maint y cwmni, 
oherwydd bydd maint y cwmni’n pennu pa 
mor debygol yw hi y bydd yn cytuno i ddarparu 
nawdd (efallai na fydd gan gwmni llai o faint yr 
amser na’r adnoddau i drefnu cytundeb nawdd).
Gwnewch restr o’r cwmnïau sy’n hysbysebu’n 
lleol, ymwelwch â’u gwefannau (os oes 
ganddynt un) a dadansoddi’r hyn maent yn ei 
werthu - boed yn nwyddau neu wasanaethau - i 
drawsgyfeirio eu diddordebau busnes gyda’r hyn 
rydych chi’n chwilio amdano mewn nawdd. Ydyn 
nhw’n gwerthu nwyddau neu wasanaethau sy’n 
cyd-fynd â’ch gŵyl fwyd? Er enghraifft:

 

•  Efallai y byddai cwmni cysylltiadau cyhoeddus 
a chyfathrebu lleol yn fodlon eich cefnogi ar 
gyfathrebu, fel rhan o’r cytundeb nawdd.

•  Efallai y byddai cwmni digwyddiadau lleol yn 
cynnig gostyngiad ar bebyll os cytunwch chi 
i’w hyrwyddo nhw.

•  Beth am ddefnyddio côr neu dîm rygbi lleol 
i gynorthwyo dros gyfnod y digwyddiad yn 
gyfnewid am hyrwyddo neu roddion gan 
fynychwyr ar y dydd.

•  Gallai’r papur newydd neu’r orsaf radio 
leol gytuno i ddarparu hysbyseb am ddim, 
cyfweliadau neu erthyglau golygyddol, yn 
gyfnewid am nawdd.

Ffynhonnell dda iawn arall o grebwyll busnes yw 
eich ffrindiau a’ch rhwydwaith o gydweithwyr. 
Mae gan lawer o gwmnïau mawr gynlluniau 
grant bach sydd ar agor i staff ymgeisio am 
gyllid ar gyfer achosion da a digwyddiadau. 
Holwch - efallai y cewch chi eich synnu o weld pa 
mor dda yw cysylltiadau eich cylch o ffrindiau 
gyda’r byd corfforaethol! 

Cyd-fynd yn dda.

Er mai cyflwyniad personol yw’r ffordd orau a 
mwyaf cyfforddus i gysylltu â darpar noddwr, 
peidiwch â thanbrisio effaith galw’n ddigymell. 
Os yw’r busnes yn lleol iawn, gallai fod yn 
haws (ac yn fwy llwyddiannus) i alw heibio. 
Cofiwch baratoi sgript o flaen llaw, byddwch 
yn gynnes ac yn gyfeillgar ac yn frwd am 
eich digwyddiad. Bydd y darpar noddwr am 
wybod bod y bobl sy’n ymwneud â’r ŵyl fwyd 
yn frwd ac egnïol. Wrth ffonio neu alw heibio 
busnes, gwnewch yn siŵr eich bod bob amser 
yn siarad gydag unigolyn mewn awdurdod, a 
pheidiwch â phwyso i gael ymrwymiad yn y fan 
a’r lle. Dilynwch y sgwrs gydag ebost personol 
yn amlinellu’r hyn rydych chi’n ei gynnig a 
gwahoddiad i drafod y cynnig ymhellach.

Os na all busnes ymrwymo eleni, beth am eu 
gwahodd i’r digwyddiad am daith VIP am 

ddim, er mwyn i chi allu ennyn eu diddordeb 
mewn noddi’r ŵyl fwyd y flwyddyn nesaf.

Ffordd arall i gynyddu eich rhestr o dargedau 
yw cynnwys eich cyflenwyr. Mae’n werth 
cysylltu â’r lleoliad, darparwyr celfi, lluniaeth, 
argraffwyr, gwasanaethau glanweithdra a 
rhyngrwyd fel darpar noddwyr.

Mae’r awdurdod lleol yn siŵr o gynnig cymorth, 
gan fod ganddynt ddiddordeb gwirioneddol 
mewn cefnogi digwyddiadau lleol. Cysylltwch 
â nhw i weld pa gymorth y gallant ei gynnig, 
boed yn gyllid, lleoliad neu gyngor ar iechyd 
a diogelwch, a gofynnwch iddynt hefyd 
eich cysylltu â busnesau lleol. Mae gan bob 
awdurdod lleol adran ddatblygu rhanbarthol 
gyda chysylltiadau cryf â’r gymuned fusnes. Yn 
yr un modd, cysylltwch â’ch siambr fasnach leol, 
neu gorff ymbarél ar gyfer masnach neu fusnes.

Cysylltu â noddwyr.
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Am ryw reswm, dyma’r rhan sy’n peri mwyaf o 
bryder i bobl sy’n ceisio nawdd, ond mae’n dasg 
sy’n gorfod cael ei chyflawni, a’i chyflawni’n dda. 
Dechreuwch drwy wneud rhestr o’r holl bethau 
sydd gennych chi i’w cynnig – eich ‘asedau’. 
Drwy wneud hyn gallwch amcangyfrif gwir werth 
popeth sydd gennych i’w gynnig, fydd yn helpu 
wrth benderfynu beth i’w gynnig i ba noddwr. Yr 
asedau yw’r ‘buddion’ y byddwch chi’n cynnig 
i’ch noddwyr.
Dechreuwch drwy baratoi crynodeb, dim mwy na 
rhyw dudalen neu ddwy, yn cynnwys y canlynol:

•    Yr ŵyl fwyd: ei hanes, pa mor aml mae’n 
digwydd, hyd pob digwyddiad, gwerthoedd 
craidd (cynnyrch lleol, crefft?), y gosodiad a 
nodweddion allweddol eraill.

•    Cynulleidfa: y nifer o gynhyrchwyr a 
stondinau, yr amrywiaeth o fwydydd a 
diodydd sy’n cael eu dangos, niferoedd 
ymwelwyr, demograffeg, VIPs a rhanddeiliaid, 
sylw yn y wasg, proffil cyfryngau cymdeithasol.

•    Trefnwyr y digwyddiad: pwy ydyn nhw, a 
beth yw eu sgiliau, cymwysterau a phrofiad.

•    Noddwyr eraill: pwy sydd eisoes wedi cytuno 
a beth sydd wedi’i ymrwymo.

•    Iechyd a diogelwch: y mesurau a gaiff eu 
sefydlu i sicrhau hylendid, iechyd a diogelwch 
a diogelwch y safle. Y mesurau wrth gefn ar 
gyfer y tywydd neu argyfwng.

•    Yr arlwy: categorïau, a defnydd o logo; 
cyfleoedd ar gyfer amlygrwydd ar fyrddau, 
llenyddiaeth, y wefan, tocynnau ac yn y 
lleoliad; lletygarwch a chyfleoedd i siarad; 
cyfleoedd i ymgysylltu â’r gynulleidfa; 

cyfleoedd i werthu gwasanaethau neu 
gynhyrchion; diddordeb y wasg a’r cyfryngau 
a chyfryngau cymdeithasol.

Unwaith i chi gwblhau eich crynodeb, rhowch gig 
ar yr esgyrn i ffurfio cynllun. Byddwch yn gryno 
a defnyddiwch ddelweddau a ffotograffau i 
ddarlunio eich pwyntiau, ychwanegwch erthyglau 
cadarnhaol am ddigwyddiadau’r gorffennol, 
a dangoswch eich defnydd o’r cyfryngau 
cymdeithasol drwy atgynhyrchu trydariadau er 
enghraifft.
Eglurwch y manteision yn glir i’r noddwr, a allai 
gynnwys:

•    Llunio datganiad i’r wasg ar y cyd i lansio’r  
ŵyl fwyd

•   Cyfleoedd i siarad

•   Logos y cwmni ar lenyddiaeth y digwyddiad

•   Logos y cwmni ar y safle – baneri neu bosteri

•   Enw’r cwmni’n rhan o deitl yr ŵyl fwyd

•   Cynnwys ar y cyfryngau cymdeithasol

•   Erthygl ar hafan y wefan

•    Lletygarwch – cyfle iddynt wahodd eu 
cynulleidfa o randdeiliaid

Byddwch yn barod i wrando ar yr hyn sydd gan 
y noddwr i’w gynnig o ran buddion mewn da. 
Y peth allweddol i’w gofio gyda’r math hwn 
o gynnig yw y dylech chi ddim ond derbyn 
buddion mewn da pan fydd hynny’n arbed 
costau neu wariant sy’n rhaid i chi ei wneud beth 
bynnag. Dylech osgoi derbyn cynhyrchion neu 
wasanaethau nad oes eu hangen arnoch chi ac 
nad ydynt yn cyd-fynd â’ch gŵyl fwyd.

Ysgrifennu  
eich cynnig 
nawdd.3.
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Faint ddylem ni 
ofyn amdano 
mewn nawdd?4.

Wrth osod pris ar y cytundeb nawdd, mae nifer 
o bethau i’w hystyried. Mae gan rai pethau 
werth ariannol (ac felly’n ddiriaethol) ac mae 
rhai pethau nad oes ganddynt werth ariannol 
caled (ac felly’n anniriaethol).

Mae asedau diriaethol yn cynnwys: costau 
stondinau; tocynnau am ddim; lletygarwch, 
sylw cadarnhaol yn y wasg a’r cyfryngau (mae 
rhai’n dadlau bod costau hysbysebu’n cyfateb 
i hyn). Mae hwn yn swm y gellir ei gyfrif, ac fel 
isafswm, dyma y dylid ei geisio gan y noddwr 
o ran arian parod.

Mae asedau anniriaethol yn cynnwys: 
cyfleoedd rhwydweithio; y cyfle i gysylltu â’r 
gynulleidfa; ewyllys da’r gymuned; hyrwyddo 

brand. Fel man cychwyn ychwanegwch o 
leiaf 25% o gyfanswm y swm diriaethol i 
gwmpasu’r buddion anniriaethol, ond gan 
fod hon yn broses i’w thrafod, mae’n werth 
dechrau’n uwch.

Byddwch yn glir am yr hyn sy’n wahanol yn 
yr hyn rydych chi’n ei gynnig a pham ei fod 
yn arbennig; y math o brofiad fydd y noddwr 
yn ei gael a sut y gallai hyn fod o fudd i’w 
cleientiaid a’u cwsmeriaid. Byddwch yn barod 
i drafod, ond cofiwch y bydd rhaid i chi allu 
cyflenwi’r buddion, pa bynnag bris y byddwch 
yn cytuno arno, ac i wneud hynny, rhaid i 
chi gadw perthynas dda gyda’r noddwr o’r 
dechrau i’r diwedd.

Gofyn am nawdd.
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Ffynonellau 
eraill o refeniw.5.

Nid nawdd yw’r unig ffynhonnell refeniw wrth 
gwrs. Mae angen i chi osod prisiau realistig ar 
y tocynnau a gwerthu gofod a stondinau fel 
bod modd talu’r mwyafrif o’ch costau. Efallai y 
bydd angen i chi godi am lenyddiaeth, fel map 
o’r digwyddiad ac amlinelliad o’r cynhyrchwyr.

Mae bob amser yn werth cysylltu â’r 
awdurdod lleol a’r cyngor cymuned am gyllid 
posibl, er bod cyllidebau’n gyfyngedig.

Mae archfarchnadoedd hefyd yn awyddus 
iawn i greu cyswllt â’r gymuned leol ac yn aml 
yn rhoi arian i achosion da lleol. Mewn rhai 
archfarchnadoedd, gall cwsmeriaid fynegi eu 
ffefryn o blith rhestr o dri achos da lleol drwy 
ddefnyddio tocynnau lliw a roddir iddynt wrth 
y til pan fyddant wedi siopa.  

Cysylltwch â rheolwr yr archfarchnad leol os 
yw’r cynlluniau hyn yn weithredol.

Os oes datblygiad mawr yn cael ei adeiladu’n 
lleol, cysylltwch â’r datblygwr i weld a oes gan 
y prosiect gronfa budd cymunedol cysylltiedig. 
Ambell waith bydd datblygwyr mawr yn 
neilltuo arian i helpu i liniaru effeithiau 
adeiladu. Mae’r diwydiant gwynt ar y tir a’r 
môr yn gweithredu ymarfer da o ran cronfeydd 
budd cymunedol, ac yn aml mae’r cylch 
budd yn ehangach na’r cyngor cymuned sy’n 
cynnwys y datblygiad. Felly os oes fferm wynt 
yn agos atoch chi, ar fynydd, neu yn y môr, 
edrychwch i weld pa gyllid sydd ar gael ar 
gyfer achosion da lleol.

Cwrdd â’ch costau.
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Eich perthynas 
gyda’r noddwyr.6.

Rhan olaf y jig-so yw taro’r fargen a meithrin 
perthynas gyda’r noddwyr. Unwaith y 
byddwch wedi cytuno, mae’n syniad da creu 
dogfen cytundeb gyda’r ddwy ochr yn ei 
llofnodi, gan gytuno ar amserlenni ar gyfer 
cyflawni pob elfen.

O hyn ymlaen, mae’r ffocws yn troi at 
gyflawni’r cytundeb nawdd a rheoli’r 
berthynas gyda’r noddwr. Mae’n bwysig 
cofio y bydd y noddwr yn meddwl bron drwy’r 
amser am y gwerth am arian mae’n ei gael 
o’r cytundeb ac a fyddai’r arian wedi’i wario’n 
well yn rhywle arall. Mae cynnal perthynas 
dda gyda’r noddwr, a gor-gyflawni ar yr 
ymrwymiadau nawdd, yn ffordd lawer haws o 
sicrhau cyllid y flwyddyn nesaf na dechrau o’r 
dechrau i chwilio am noddwr newydd.

Dyma ambell awgrym defnyddiol:

• Meddyliwch am bartneriaeth tymor hir
•  Sefydlwch gyswllt allweddol gydag unigolyn 

yng nghwmni’r noddwr er mwyn rheoli’r 
contract o ddydd i ddydd

•  Neilltuwch unigolyn penodol yn eich tîm i 
weithredu fel cyswllt

•  Cytunwch ar drefniadau adrodd a 
threfnwch i gyfarfod â’r noddwr yn 
rheolaidd gyda’r newyddion diweddaraf 
ar gynnydd a cherrig milltir, ac i gytuno ar 
dargedau a’r camau nesaf

•  Sicrhewch eich bod yn monitro cyflawni’n 
fanwl

•  Sicrhewch bod unrhyw oedi o du’r noddwr 
(e.e. oedi wrth anfon logo) yn cael eu nodi 
gan yr uwch reolwyr

•  Rhannwch unrhyw sylw cadarnhaol ar 
y newyddion a straeon o lwyddiant yn 
rheolaidd

•  Gor-gyflawnwch – rhowch fwy i’r noddwr 
nag yr oedd yn meddwl y byddai’n ei gael

Yn fuan ar ôl y digwyddiad, mae’n ymarfer 
da cyfarfod â’r noddwr a’r holl bersonél 
perthnasol mewn sesiwn adborth ac 
amlinellu’r buddion i’r noddwr a beth oedd 
llwyddiannau penodol y dydd.

Ewch â phortffolio o eitemau o’r cyfryngau a’r 
cyfryngau cymdeithasol, ynghyd ag unrhyw 
adborth cadarnhaol gan gynhyrchwyr ac 
ymwelwyr.

Rhannwch newyddion da o ran niferoedd 
ymwelwyr, poblogrwydd cynhyrchion bwyd 
penodol oedd ar werth, presenoldeb VIPs neu 
randdeiliaid cymdeithasol.

Pam nad ewch chi â hamper yn cynnwys 
samplau o rai o’r cynhyrchion oedd ar werth ar 
y dydd, fel arwydd o ddiolch?

Ac yn olaf, os yw popeth wedi mynd yn dda, 
crybwyllwch ddigwyddiad y flwyddyn nesaf, 
fydd yn fwy a hyd yn oed yn well!

Cynhaliwch sesiwn 
adborth ac amlinellu’r 
buddion i’r noddwr a 
beth oedd llwyddiannau 
penodol y dydd.
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Bwyd a Diod Cymru
www.llyw.cymru/bwydadiodcymru  

Busnes Cymru
www.businesswales.gov.wales 

Pecyn Cymorth Gwyliau Bwyd
https://businesswales.gov.wales/sites/business-wales/files/tourism/Food_Festivals_Toolkit_CY.pdf

Defnydd o’r Gymraeg
www.comisiynyddygymraeg.cymru

Croeso Cymru 
http://croeso.cymru/ 

Mae yna hefyd ystod o lyfrau defnyddiol sy’n werth nodi, gan gynnwys: 
The Corporate Sponsorship Toolkit (Kim Skildum-Reid)
Event Sponsorship (Ian McDonnell and Malcolm Moir)
The Sponsorship Handbook (Pippa Collett and William Fenton)
The Sponsorship Seeker’s Toolkit (Kim Skildum-Reid and Anne-Marie Grey)

Dolenni defnyddiol.

Dylunio: four.cymru   Lluniau: © Hawfraint y Goron (2018) Visit Wales, Janet Baxter
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Am fwy o wybodaeth cysylltwch â
sgiliaubwyd.cymru | 01982 552646
wales@lantra.co.uk | @foodskillscymru
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