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Am ein cynhadledd flynyddol 

 
Dydy cynhadledd flynyddol Anabledd Dysgu Cymru ddim fel cynadleddau eraill. Mae’n enghraifft amlwg o 
gynhwysiant a hygyrchedd. Rydym yn ceisio sicrhau bod ein digywddiad yn gyfeillgar ac yn groesawgar i bawb, 
os oes gennych chi anabledd dysgu neu beidio. 
Mae nifer o’n siaradwyr ac arweinwyr gweithdai yn arbenigwyr drwy fod ganddyn nhw eu profiadau eu hunain o 
fod ag anabledd dysgu, rydym yn credu bod pawb yn elwa o gymryd yr ymagwedd yma. 
Bob blwyddyn mae’r gynhadledd yn dod â phobl gydag anabledd dysgu a gweithwyr proffesiynol yn y sector 
iechyd a gofal cymdeithasol, llunwyr penderfyniadau allweddol mewn awdurdodau lleol, darparwyr cymorth, 
cyrff gwirfoddol a chomisiynwyr at ei gilydd  . 
Eleni fe fydd ein cynhadledd yn canolbwyntio ar yr hyn mae pobl wedi ei ddysgu o’r pandemig Covid 19 a sut y 
gellir defnyddio hyn i greu gwell dyfodol drwy wneud pethau yn wahanol.   Gallwch fod yn rhan o’r digwyddiad 
unigryw yma. 
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Sut y gallwch elwa 

 
Mae cefnogi ein cynhadledd drwy nawdd neu hysbysebu yn rhoi cyfle i chi gyrraedd a dylanwadu ar bobl a 
chyrff yn y gymuned anabledd dysgu yng Nghymru. Mae hefyd yn gallu eich helpu i: 
Cynyddu gwelededd eich corff 
 Targedu cyrff yn y maes yma mewn dull cost effeithiol 
 Darganfod cleientiaid, partneriaid a chwsmeriaid newydd 
 Cynyddu eich cyfran yn y farchad di-elw  
 Adeiladu perthnasoedd gyda chyrff sector gwirfoddol eraill 
 Dangos eich ymrwymiad i sector di-elw cryf  
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Ciplowg ar ddewisiadau nawdd 
 

 Aur Arian Efydd Cinio 

Gofod arddangos     

Hysbyseb tudalen lawn yn llyfryn y cynrychiolwyr     
Hysbyseb hanner tudalen yn llyfryn y 
cynrychiolwyr 

    

Gwahoddiad i annerch yn y digwyddiad     

Gofod cynrychiolwyr yn gynwysiedig 2 2 1  

Eich logo ar sgrin yn ystod y digwyddiad     
Eich deunyddiau ym mhecyn y cynrychiolwyr     
Eich logo ar ein gwefan     
Eich logo ar ddeunyddiau cyhoeddusrwydd     
Eich manylion cyswllt ym mhecynnau’r 
cynrychiolwyr 

    

Arddangos eich baner mewn digwyddiad     
Cydnabod nawdd gan gadeiryddion 
digwyddiadau 

    

Taflenni yn yr ystafell fwyta     
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Nawdd Aur 
£1500 + TAW y diwrnod  
 

Fel prif noddwr y digwyddiad, fe fyddwch yn cael  
 Gofod arddangos mewn lleoliad amlwg yn y digwyddiad  
 2 le i staff yn eich stondin arddangos sydd yn gallu mynychu’r gynhadledd fel cynrychiolwyr llawn yn y 

gynhadledd neu’r cyfle i gyfrannu’r lleoedd  
 Eich logo ar holl ddeunyddiau marchnata’r gynhadledd a anfonir at dros 4000 o unigolion a chyrff yn y 

sector anabledd dysgu yng Nghymru  
 Eich logo yn cael ei arddangos ar dudalennau cynhadledd ar wefan Anabledd Dysgu Cymru gyda 

hyperddolen i wefan y cwmni fel prif noddwr  
 Hysbyseb lliw tudalen A4 llawn i ymddangos yn llawlyfr y gynhadledd  
 Cyfle i arddangos eich baner pop-yp yn nerbynfa’r digwyddiad  
 Eich llyfrynnau, taflenni neu gynnyrch ym mhecynnau’r cynrychiolwyr  
 Logo eich cwmni a manylion cyswllt ym mhecynnau’r cynrychiolwyr  
 Hysbysiad nawdd yn ystod y digwyddiad  
 Logo ar sgrin yn ystod y digwyddiad 
 Gwahoddiad i annerch yn y digwyddiad 

 
Fe fyddwn yn sicrhau bod pawb yn gwybod faint rydym yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth drwy gydnabod eich 
corff fel y prif noddwr mwn unrhyw sylw yn y wasg a chan gadeiryddion digwyddiadau yn ystod y gynhadledd. 
 
Gallwch ein helpu i sicrhau ein bod yn darparu cynhadledd yn llawn cyflwyniadau a gweithdai  rhyngweithiol a 
llawn gwybodaeth gyda’ch nawdd chi.  
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Nawdd Arian 
£1000 + TAW y diwrnod 
 
Fel noddwr fe fyddwch yn cael 

 2 le yn y gynhadledd a chyfle i gyfrannu eich lleoedd. 
 Eich logo ar holl ddeunyddiau marchnata’r gynhadledd a anfonir at dros 4000 o unigolion a chyrff yn y 

sector anabledd dysgu yng Nghymru  
 Eich logo yn cael ei arddangos ar dudalennau cynhadledd ar wefan Anabledd Dysgu Cymru gyda 

hyperddolen i wefan y cwmni fel noddwr  
 Hysbyseb lliw tudalen A4 llawn i ymddangos yn llawlyfr y gynhadledd  
 Eich llyfrynnau, taflenni neu gynnyrch ym mhecynnau’r cynrychiolwyr  
 Logo eich cwmni a manylion cyswllt ym mhecynnau’r cynrychiolwyr  
 Hysbysiad nawdd yn ystod y digwyddiad  
 Logo ar sgrin yn ystod y digwyddiad 

 
 
Fe fyddwn yn sicrhau bod pawb yn gwybod faint rydym yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth drwy gydnabod eich 
corff fel noddwr mewn unrhyw sylw yn y wasg a chan gadeiryddion digwyddiadau yn ystod y gynhadledd. 
 
Gallwch sicrhau ein bod yn gallu cynnig y prisiau isaf posibl i bobl gydag anabledd dysgu i fynychu’r gynhadledd 
yma drwy nawdd   



P a g e  | 7 

Nawdd Efydd 
£750 + TAW y diwrnod 
 
Fel noddwr fe fyddwch yn cael 
 1 lle yn y gynhadledd a chyfle i gyfrannu eich lleoedd. 
 Eich logo ar holl ddeunyddiau marchnata’r gynhadledd a anfonir at dros 4000 o unigolion a chyrff yn y 

sector anabledd dysgu yng Nghymru  
 Eich logo yn cael ei arddangos ar dudalennau cynhadledd ar wefan Anabledd Dysgu Cymru gyda 

hyperddolen i wefan y cwmni fel noddwr  
 Hysbyseb lliw hanner tudalen A4 i ymddangos yn llawlyfr y gynhadledd  
 Eich llyfrynnau, taflenni neu gynnyrch ym mhecynnau’r cynrychiolwyr  
 Logo eich cwmni a manylion cyswllt ym mhecynnau’r cynrychiolwyr  
 Hysbysiad nawdd yn ystod y digwyddiad  
 Logo ar sgrin yn ystod y digwyddiad 

 
 
Fe fyddwn yn sicrhau bod pawb yn gwybod faint rydym yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth drwy gydnabod eich 
corff fel noddwr mewn unrhyw sylw yn y wasg a chan gadeiryddion digwyddiadau yn ystod y gynhadledd 
 
Fe fydd eich nawdd yn cyfrannu tuag at wneud pob rhan o’r gynhadledd yn gwbl hygyrch i’r holl gynrychiolwyr 
sydd ag anabledd dysgu. 
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Cinio cynrychiolwyr 
 
£1000 +TAW y diwrnod 
 

Mae ein cynhadledd yn ddiwrnod prysur o gyflwyniadau a gweithdai bywiog felly mae pobl bob 
amser yn gwerthfawrogi cinio da. 
Drwy noddi cinio fe fyddwch yn cael 
 Cydnabyddiaeth llawn o’ch cyfraniad i’w nodi ar raglen bob dydd ochr yn ochr gyda ‘Cinio’  
 Dosbarthu eich taflenni hyrwyddo ar fyrddau yn yr ystafell fwyta ar y diwrnod   
 Eich logo yn cael ei arddangos ar wefan Anabledd Dysgu Cymru gyda hyperddolen i wefan cwmni fel prif 

noddwr  
 Hysbysiad lliw hanner tudalen A4 i ymddangos yn llawlyfr y gynhadledd  
 Logo eich cwmni a manylion cyswllt i’w cynnwys yn y pecynnau i gynrychiolwyr  
 Llyfrynnau a deunyddiau’r cwmni i gael eu cynnwys ym mhecynnau cynrychiolwyr  
 Hysbysiad nawdd yn ystod digwyddiad 
 Logo ar ddeunyddiau cyhoeddusrwydd 
 Logo ar sgrin yn ystod digwyddiad 

 
Gallwch ein helpu i fwydo ein cynrychiolwyr am £1000 y diwrnod, dewiswch un o’r ddau ddiwrnod neu y ddau 
ddiwrnod  
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Ciplowg ar ddewisiadau hysbysebu 
 
Fe fydd pob cynrychiolydd yn derbyn pecyn cynhadledd yn cynnwys llawlyfr a fydd yn cynnwys yr holl 
wybodaeth y byddan nhw ei angen am y ddau ddiwrnod. Gallwch hyrwyddo eich corff drwy hysbyesbu mewn 
sawl ffordd  
 

 Hysbysiad tudalen lawn yn 
y llawlyfr 

Hysbysiad hanner tualen 
yn y llawlyfr 

Deunyddiau ym 
mhecynnau’r 
cynrychiolwyr 

Eich logo ar ein gwefan    
Eich logo ar 
ddeunyddiau 
cyhoeddusrwydd 

   
Pris £200 +TAW £125 +TAW Ar gais 
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Hysbysebu yn y llawlyfr 
£125 - £250 y diwrnod 
 
Drwy gymryd hysbyseb yn llawlyfr y gynhadledd rydych yn cael  
 
 
 Hysbysiad lliw tudalen neu hanner tudalen yn llawlyfr y gynhadledd  
 Eich logo ar dudalennu cynhadledd ar wefan Anabledd Dysgu Cymru gyda hyperddolen i wefan cwmni. 

Rhowch gyfle i’n holl gynrychiolwyr ddysgu rhagor am eich corff am ddim ond  £125+TAW am hysbysiad hanner 
tudalen neu £200+TAW am hysbysiad tudalen lawn. 
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Deunyddiau pecyn cynrychiolwyr 
Mae prisiau yn amrywio ac ar gael dim ond gofyn  
 
Efallai eich bod yn chwilio am ddewisiadau symlach i hyrwyddo eich corff drwy roi rhywbeth i’n cynrychiolwyr i’w 
hatgoffa ohonoch chi. 
Gallwn gael amrediad o ddeunyddiau a fydd yn cael eu cynnwys ym mhob pecyn cynrychiolwyr. Mae eitemau 
sydd ar gael yn cynnwys: 
 Peniau 
 Bandiau garddwrn 
 Ffyn USB  
 Troellwyr bysedd 
 A llawer rhagor, dim ond i chi ofyn! 
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Cysylltu gyda ni 
 
I drefnu eich nawdd neu hysbysebu, cysylltwch gyda Inacia Rodrigues ar: 
 
Ffôn: 029 2068 1160 
 
E-bost: inacia.rodrigues@ldw.org.uk  
 
Anabledd Dysgu Cymru 
41 Lambourne Crescent 
Parc Busnes Caerdydd 
Llanisien 
Caerdydd 
CF14 5GG 
 

www.ldw.org.uk 

mailto:inacia.rodrigues@ldw.org.uk
http://www.ldw.org.uk/
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