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Dathlu busnesau bach
Roedd Gwobrau FSB Cymru yn Dathlu Busnesau Bach 2019 yn llwyddiant
ysgubol, gyda busnesau o bob cwr o Gymru’n cipio gwobrau ar draws amryw
o gategorïau. Gyda channoedd o gwmnïau Cymreig bach yn cymryd yr amser i
ymgeisio am y gwobrau y llynedd, maent yn dod yn wobr y mae mynd mawr arnynt
yn sector y busnesau bach. Bydd y gwobrau eleni’n cydnabod llwyddiannau
mewn 12 categori mewn seremoni wobrwyo fawreddog.
Mae noddi Gwobrau FSB Cymru yn Dathlu Busnesau Bach yn cynnig cyfle gwych i osod eich brand
ochr yn ochr â digwyddiad uchel ei broffil, a gaiff ei farchnata’n gynhwysfawr, sy’n hyrwyddo’r busnesau
bach gorau yng Nghymru. Fe wnaeth gwobrau 2019 ennyn ymgysylltu helaeth ar draws cyfryngau
cymdeithasol a thraddodiadol. Yn ychwanegol at y cyfryngau traddodiadol a chymdeithasol, bydd yr FSB
yn mynd ati i hyrwyddo’r gwobrau’n helaeth trwy ein gwefannau, e-byst a marchnata uniongyrchol (print
ac ar-lein), gyda’ch brand yn y rheng flaen.
Agorodd y ceisiadau ar 1 Awst 2019 ac maent yn arwain at rownd derfynol Cymru ym mis Mawrth 2020.
Mae aelodau’r FSB yn cael cystadlu, ac felly hefyd bob busnes bach ar draws Cymru, a fydd yn cael eu
hannog i gymryd rhan ac ymgeisio.
Disgwylir i’r tocynnau ar gyfer y seremoni wobrwyo ei hun werthu i gyd eto, gan adeiladu ar 120 o
westeion y llynedd. Bydd yr achlysur yn agor gyda derbyniad â diodydd gyda chinio dau gwrs i ddilyn ac
mae’n addo bod yn brynhawn o ddathlu a chydnabyddiaeth.
Mae ein pecynnau nawdd yn cynnig amrywiaeth eang o gyfleoedd, gan ganiatáu i sefydliadau a busnesau
o unrhyw faint gymryd rhan a hyrwyddo cymuned busnesau bach Cymru.
Bydd enillwyr categori Cymru yn mynd ymlaen hefyd i rownd derfynol fawr ledled y Deyrnas Unedig (DU)
a gynhelir yn Llundain ym mis Mai 20120 yn Battersea Evolution.
I gael mwy o wybodaeth am gyfleoedd noddi yn yr holl ddigwyddiadau
gwobrwyo ewch i: www.fsbawards.co.uk
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Y rhanbarthau
Chwefror 2020
1. Y De-Orllewin
2. Y Gogledd-Orllewin
Mawrth 2020
3. Dwyrain Canolbarth Lloegr
4. Gorllewin Canolbarth Lloegr
5. Llundain
6. Cymru
7. Y Gogledd-Ddwyrain
8. Yr Alban
9. Y De-Ddwyrain
10. Dwyrain Lloegr
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Ebrill 2020
10. Gogledd Iwerddon
11. Swydd Efrog a’r Humber
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Y Categorïau
Busnes Rhyngwladol y Flwyddyn

busnes sy’n gwrth-ddweud eu hoed. Bydd y beirniaid yn chwilio
am entrepreuneriaid ifanc sydd wedi dal ar y cyfle i sefydlu
eu busnes eu hunain ac sy’n frwd dros gynnydd. Bydd yr
entrepreneur hwn yn fegwn o ysbrydoliaeth i bobl fusnes beth
bynnag fo’u hoed a’u diwydiant.

Mae Gwobr Busnes Rhyngwladol y Flwyddyn yn agored i
fewnforwyr ac allforwyr newydd a sefydlog fel ei gilydd. Bydd
y beirniaid yn chwilio am fusnesau sy’n gallu dangos sut y mae
gweithio’n rhyngwladol wedi bod o fudd i broffidioldeb, twf a
strategaeth eu busnes.

Gwobr Lles y Flwyddyn

Gwobr Amgylcheddol

Mae’r wobr hon yn cydnabod busnesau sy’n creu amgylchedd
i’w gweithwyr lwyddo trwy ddangos eu hymrwymiad i iechyd
a lles eu gweithlu. Bydd y beirniaid yn chwilio am y busnesau
hynny sy’n hyrwyddo ac yn annog lles ac iechyd cadarnhaol
ymhlith eu gweithwyr trwy nifer o fentrau.

Mae’r wobr hon wedi’i chynllunio i gydnabod y busnes
mwyaf moesegol, mwyaf cymdeithasol gyfrifol neu fwyaf
gwyrdd. Yn agored i unrhyw fusnes bach sydd wedi helpu i
yrru gwelliannau amgylcheddol ar draws eu busnes a’r/neu’r
economi werdd ehangach. Bydd y beirniaid yn chwilio am
fusnesau sy’n gallu amlygu eu prif orchestion cynaliadwyedd,
dangos sut y maent wedi gwneud cyfraniad amhrisiadwy at
eu busnes, ac arddangos sut y maent yn helpu i yrru cynnydd
ehangach yn yr economi werdd fel cyfanwaith.

Menter Gymdeithasol y Flwyddyn Cymru
Dyma’r categori ar gyfer busnesau sy’n cyfranogi o fentrau
sy’n cefnogi’u cymuned leol, yn cynnwys prentisiaethau, neu
sy’n cael effaith gadarnhaol trwy weithgareddau a arweinir
gan y gweithwyr. Bydd y beirniaid yn chwilio am dystiolaeth
o fusnesau sydd naill ai wedi’u sefydlu i gefnogi’r gymuned
trwy’u gweithgareddau neu am fusnesau sy’n helpu i gefnogi’r
gymuned trwy roddion, adnoddau neu weithgareddau eraill.

Microfusnes y Flwyddyn
Mae’r wobr hon yn dathlu microfusnesau sy’n creu mwy o
argraff na’r disgwyl gyda llai na 10 weithwyr. Bydd y beirniaid
yn chwilio am fusnesau sydd wedi dangos twf refeniw cryf a
chynnyrch neu wasanaeth o ansawdd sy’n sefyll yn uwch na’r
cystadleuwyr.

Gwobr Arloesi Busnes a Chynhyrchion
Y wobr hon yw ble mae modelau busnes newydd a
chynhyrchion arloesol, beiddgar sy’n cyflawni canlyniadau
dramatig yn gallu disgleirio. Bydd y beirniaid yn chwilio am
fusnesau sydd naill ai’n cynnig cynnyrch neu wasanaeth sy’n
torri tir newydd, neu sy’n defnyddio dull gweithredu newydd
cyffrous i wella neu darfu ar farchnad draddodiadol.

Busnes Cychwynnol y Flwyddyn
Mae’r wobr hon yn agored i fusnesau cychwynnol a fu’n
gweithredu am lai na dwy flynedd mewn unrhyw sector busnes.
Bydd y beirniaid yn chwilio am fusnesau sydd wedi canfod a
manteisio i’r eithaf ar gyfle yn y farchnad yr un pryd ag adeiladu
sylfaen gref y gall eu busnes ffynnu arni.

Busnes Digidol / E-fasnach y Flwyddyn
Mae’r wobr hon ar gyfer busnesau sydd â’r cadernid sydd ei
angen ar gyfer natur gyflym gwneud busnes ar-lein. Bydd y wobr
yn mynd i’r busnes sydd wedi darparu siwrnai cwsmer ar-lein
eithriadol, gan ddangos ymatebolrwydd i anghenion cwsmeriaid,
gyda’r canlyniadau busnes a’r twf i gyd-fynd â hynny. Bydd y
beirniaid yn chwilio am fusnesau sydd wedi defnyddio arloesedd
digidol a/neu e-fasnach i gyflawni twf, profiad eithriadol i’r
cwsmer a chynnydd yn y perfformiad ariannol.

Busnes Twf Uchel y Flwyddyn
Mae’r wobr hon yn agored i fusnesau sydd wedi cael twf
eithriadol yn eu gwerthiannau, elw, cyfran o’r farchnad neu
gyflogaeth. Bydd y beirniaid yn chwilio am sefydliad sy’n
gallu dangos y lefelau uchaf o dwf gyda chynllun cryf ar gyfer
perfformiad ariannol cynaliadwy.

Busnes Teuluol y Flwyddyn

Hunangyflogedig / Unig Fasnachwr y
Flwyddyn

Yn hyrwyddo’r cyfraniad mawr y mae cwmnïau teuluol yn ei
wneud at fusnes, mae’r categori hwn yn ceisio gwobrwyo
BBaCh gorau’r DU sy’n cael ei redeg gan deulu gyda llai na
250 o weithwyr. Bydd y beirniaid yn chwilio am sefydliad sy’n
gallu dangos sut mae natur a gwerthoedd y busnes teuluol
wedi cyfrannu at lwyddiant ar draws y busnes.

Mae’r wobr hon yn cydnabod unig fasnachwyr a’r
hunangyflogedig ac yn dathlu’r dycnwch a’r egni y mae’n ei
gymryd i’w mentro hi ar eich pen eich hun. Bydd y beirniaid yn
chwilio ichi ddangos cryn gynnydd, cynllun busnes cadarn ac
ymdeimlad o bwrpas ar gyfer eich dyfodol. Bydd y beirniaid yn
chwilio am yr hunangyflogedig neu’r unig fasnachwr sydd wedi
dangos twf cyson yn cael ei gefnogi gan berfformiad ariannol
cryf, yr un pryd â dangos dealltwriaeth glir o’r marchnadoedd yr
ydych yn gweithredu ynddynt.

Entrepreneur Ifanc y Flwyddyn (30 oed ac iau)
Mae’r wobr hon ar gyfer entrepreneuriaid 30 oed neu iau sydd
wedi dangos y priod nodweddion i gyflawni lefel o lwyddiant
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Cyfleoedd
Mae yna amrywiol becynnau nawdd ar gael ac mae’r galw’n uchel
yn barod felly peidiwch ag oedi cyn cofrestru’ch diddordeb!

NODDWR PRIF WOBR

Un Rhanbarth - £3,000, Rownd Derfynol y DU - £50,000,
Pob Rhanbarth a Rownd Derfynol y DU - £75,000

•

Logo a dolen ar wefan Gwobrau’r FSB yn Dathlu Busnesau Bach

•

Bio proffil a hyperddolen y Cwmni ar wefan Gwobrau’r FSB yn Dathlu Busnesau Bach

•

“Neges gan noddwr y brif wobr” i’w chynnwys ar wefan Gwobrau’r FSB yn Dathlu Busnesau Bach ar gyfer y
rhanbarth a noddwyd

•

Diolchiadau yn y gweithgaredd marchnata, hysbysebu a hyrwyddo a gynhyrchir ar gyfer y gwobrau ble mae’n
briodol

•

Logo ar yr holl wahoddiadau a anfonir at fynychwyr ar gyfer rownd derfynol y gwobrau a noddwyd

•

Cyfle ar gyfer brandio a chynrychiolaeth ym mhob un o rowndiau terfynol y gwobrau a noddwyd

•

Diolch a chydnabyddiaeth yn y seremoni wobrwyo

•

Logo’r cwmni ar gynllun bwrdd/bord rownd derfynol rhanbarth

•

Diolchiadau yn sgript y digwyddiad ac ar sgrîn

•

2 docyn cyfarch ynghyd â gostyngiad o 10% ar unrhyw docynnau ychwanegol a brynir ar lefel rhanbarth a/neu 1 x
bwrdd/bord o 10 o bobl yn seremoni rownd derfynol y DU yn y lleoliad gorau

•

Set lawn o ffotograffau wedi’u cyflenwi i’w lawrlwytho ar ôl y rownd derfynol

•

Cynnwys yn natganiad i’r wasg y gwobrau (hyrwyddiad cyfryngau cymdeithasol cysylltiedig ac ar www.fsb.org.uk)

•

Cyflwyno’r wobr gyda llywydd y gwobrwyo

•

Enw’r cwmni wedi’i engrafu ar dlws yr enillydd terfynol yn Rownd Derfynol y DU

•

Cydnabyddiaeth/neu hysbyseb yn rhaglen y gwobrwyo, yn cynnwys proffil tudalen lawn o’r cwmni

•

Anerchiad agoriadol ar y llwyfan gyda Chadeirydd Cenedlaethol yr FSB yn Rownd Derfynol y DU neu gyda’r
llywydd ar lefel rhanbarth

•

Logo ar arwyddion y digwyddiad

•

Seddi amlwg yn y seremoni wobrwyo
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Cyfleoedd
NODDWR GWOBR CATEGORI
Un Rhanbarth - £1,100, Rownd Derfynol y DU - £15,000,
Pob Rhanbarth a Rownd Derfynol y DU - £18,000
•

Logo a hyperddolen i’ch gwefan o wefan Gwobrau’r FSB yn Dathlu Busnesau Bach

•

Diolchiadau yn y gweithgaredd marchnata, hysbysebu a hyrwyddo a gynhyrchir ar gyfer y gwobrau
ble mae’n briodol

•

Cyfle ar gyfer brandio a chynrychiolaeth ym mhob un o’r gwobrau a noddwyd

•

Cyhoeddi enillydd y categori a noddwyd

•

Y cyfle i un o uwch-gynrychiolwyr eich cwmni gyflwyno’r wobr a chael tynnu ei lun gyda’r enillwyr

•

Logo ar sgrîn a diolchiadau yn y sgript yn ystod eich categori nawdd

•

Enw/logo’r cwmni wedi’i engrafu ar dlws enillydd y wobr

•

Cydnabyddiaeth yn rhaglen y gwobrwyo

•

2 docyn cyfarch ynghyd â gostyngiad o 10% ar unrhyw docynnau ychwanegol a brynir ar gyfer
nawdd ar lefel rhanbarth a/neu 4 tocyn cyfarch ar gyfer nawdd ar lefel Rownd Derfynol y DU

NODDWR DIODYDD DERBYNIAD
Un Rhanbarth - £550, Rownd Derfynol y DU - £12,500

•

Nawdd detholedig gydag enw’r cwmni’n cael ei gysylltu â’r derbyniad
h.y. Derbyniad â Diodydd Croesawu Gwobrau’r FSB yn Dathlu Busnesau Bach 2020 wedi’i noddi gan –*

•

Logo a hyperddolen ar wefan Gwobrau’r FSB yn Dathlu Busnesau Bach

•

Diolchiadau yn y gweithgaredd marchnata, hysbysebu a hyrwyddo a gynhyrchir ar gyfer y gwobrau ble
mae’n briodol

•

Diolchiadau yn sgript y digwyddiad ac ar sgrîn ym mhob rhanbarth gwobrau a noddwyd

•

2 docyn cyfarch ynghyd â gostyngiad o 10% ar unrhyw docynnau ychwanegol a brynir ar lefel rhanbarth
a/neu 4 tocyn cyfarch ar lefel Rownd Derfynol y DU

•

Rhestru yn y rhaglen ar lefel rhanbarth a hysbyseb lliw un dudalen ar gyfer rhaglen Rownd Derfynol y DU
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Cyfleoedd
NODDWR BAG

Un Rhanbarth - £550, Rownd Derfynol y DU - £1,500,
Pob Rhanbarth a Rownd Derfynol y DU - £5,000

•

Hawliau dethol i roi bag hyrwyddol ar sedd pob bwrdd/bord (yn amodol ar sêl bendith y trefnydd)

•

Logo a hyperddolen ar wefan Gwobrau’r FSB yn Dathlu Busnesau Bach

•

Diolchiadau yn y gweithgaredd marchnata, hysbysebu a hyrwyddo a gynhyrchir ar gyfer y gwobrau ble
mae’n briodol

•

Rhestru yn rhaglen y digwyddiad

•

Diolchiadau yn sgript y digwyddiad ac ar sgrîn

•

1 tocyn cyfarch ynghyd â gostyngiad o 10% ar unrhyw docynnau ychwanegol a brynir

NODDWR ANRHEGION

Un Rhanbarth - £550, Rownd Derfynol y DU - £1,500,
Pob Rhanbarth a Rownd Derfynol y DU - £5,000
(Noddwr i ariannu ei anrhegion ei hun a bod yn gyfrifol am unrhyw gostau danfon)

•

Hawliau dethol i osod ‘anrheg’ hyrwyddol ar bob bwrdd/bord neu bob lle gosod (yn amodol ar sêl
bendith y trefnydd) yn un o’r lleoliadau gorau

•

Logo a dolen ar wefan Gwobrau’r FSB yn Dathlu Busnesau Bach

•

Diolchiadau yn y gweithgaredd marchnata, hysbysebu a hyrwyddo a gynhyrchir ar gyfer y gwobrau
ble mae’n briodol

•

Rhestru yn rhaglen y digwyddiad

•

Diolchiadau yn sgript y digwyddiad ac ar sgrîn

•

1 tocyn cyfarch ynghyd â gostyngiad o 10% ar unrhyw docynnau ychwanegol a brynir

NODDWR GWIN BWRDD/BORD
Un Rhanbarth - £750, Rownd Derfynol y DU - £5,000,
Pob Rhanbarth a Rownd Derfynol y DU - £12,000
(Cost y gwin yn cael ei gwrdd gan yr FSB)
•

Noddwr gwin y bwrdd/ford, yn cynnwys tag potel ar bob potel gyda logo’ch cwmni

•

Logo a dolen ar wefan Gwobrau’r FSB yn Dathlu Busnesau Bach

•

1 tocyn cyfarch ynghyd â gostyngiad o 10% ar unrhyw docynnau ychwanegol a brynir

•

Diolchiadau yn y gweithgaredd marchnata, hysbysebu a hyrwyddo a gynhyrchir ar gyfer y gwobrau
ble mae’n briodol

•

Rhestru yn rhaglen y digwyddiad
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Yn dymuno
cymryd rhan?
cysylltwch â
Juliette Brown

Helen McDowell

T 01253 361101
E fsbevents@fsb.org.uk

T 01253 336008
E fsbevents@fsb.org.uk

