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DATHLU BUSNESAU BACH
Roedd Gwobrau Dathlu Busnesau Bach 2018 FSB Cymru yn llwyddiant
ysgubol, gyda busnesau o bob cwr o Gymru yn mynd adref gyda
gwobrau ar draws amryw o gategorïau. Gyda llawer o gwmnïau
Cymreig yn cymryd yr amser i gystadlu y llynedd, maen nhw’n dod yn
wobrau y mae mynd mawr arnynt yn sector y busnesau bach. Bydd
y gwobrau eleni’n cydnabod gorchestion mewn 11 categori mewn
seremoni wobrwyo fawreddog yng Ngwesty’r Hilton, Caerdydd.
Mae noddi Gwobrau FSB Cymru yn Dathlu
Busnesau Bach yn cynnig cyfle gwych i leoli
eich brand ochr yn ochr â digwyddiad uchel ei
broffil a gaiff ei farchnata’n eang sy’n hyrwyddo’r
busnesau bach gorau yng Nghymru. Y llynedd fe
wnaeth y gwobrau greu llawer iawn o gyfryngau
traddodiadol, yn ogystal ag ymgysylltu helaeth ar
draws cyfryngau cymdeithasol, yn cynnwys trendio
ar Twitter ar y diwrnod. Yn ogystal â chyfryngau
traddodiadol a chymdeithasol, bydd FSB Cymru
yn mynd ati i hyrwyddo’r gwobrau yn eang trwy
ein gwefannau, e-byst a marchnata uniongyrchol
(print ac ar-lein), gyda’ch brand yn y pen blaen.
Bydd ceisiadau’n agor yn haf 2018 gan arwain at
ffeinal Cymru ym mis Mawrth 2019. Bydd cynigion
yn agored nid yn unig i aelodau’r FSB, ond hefyd i’r

holl fusnesau bach ar draws Cymru a fydd yn cael eu
hannog i gymryd rhan a gwneud cais.
Disgwylir i’r seremoni wobrwyo ei hun fod yn
llwyddiant mawr eto, a bydd yn agor gyda derbyniad
â diodydd gyda chinio dau gwrs i ddilyn ac mae’n
addo bod yn brynhawn o ddathlu a chydnabod.
Mae ein pecynnau nawdd yn darparu amrywiaeth
eang o gyfleoedd, gan ganiatáu i sefydliadau a
busnesau o unrhyw faint gymryd rhan a hyrwyddo
cymuned busnesau bach Cymru.
Bydd enillwyr Cymru yn mynd ymlaen hefyd i
ffeinal fawr drwy’r Deyrnas Unedig a gynhelir yn
Llundain ym mis Mai 2019. I gael gwybodaeth am
gyfleoedd i noddi’r digwyddiad yn Llundain ewch i:
www.fsbawards.co.uk
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Ionawr 2019
1. Y Gogledd-Orllewin
Chwefror 2019
2. Y De-Orllewin
3.Gorllewin Canolbarth Lloegr
4. Yr Alban
Mawrth 2019
5. Swydd Efrog a’r Humber
6. Gogledd Iwerddon
7. Dwyrain Canolbarth Lloegr
8. Cymru
9. Y Gogledd-Ddwyrain
Ebrill 2019
10. Dwyrain Lloegr
11. Y De-Ddwyrain
12. Llundain
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Y GWOBRAU
Gwobr Arloesi Busnes a Chynnyrch

Dyma ble mae modelau busnes newydd, mentrus a chynhyrchion arloesol sy’n cyflawni
canlyniadau dramatig yn gallu disgleirio.

Cyflogwr y Flwyddyn

I fusnesau sy’n buddsoddi yn eu gweithwyr ac yn gweld y manteision sy’n codi o ddenu,
datblygu a chadw eu staff.

Moesegol - Busnes Gwyrdd y Flwyddyn

Mae’r wobr hon wedi’’i chynllunio i gydnabod y busnesau mwyaf moesegol, cymdeithasol
gyfrifol neu wyrdd allan yn fanna.

Busnes Teuluol y Flwyddyn

Yn hyrwyddo’r cyfraniad mawr y mae cwmnïau teuluol yn ei wneud at fusnes, mae’r categori
hwn yn ceisio gwobrwyo’r busnesau llai gorau sy’n cael eu rhedeg gan deulu.

Microfusnes y Flwyddyn

Yn dathlu microfusnesau sy’n taro’n uwch na’u pwysau, yn cynnwys unig fasnachwyr a’r
busnesau hunangyflogedig gyda llai na deg o weithwyr.

Busnes wedi’i Uwchraddio y Flwyddyn

I fusnesau sydd wedi cymryd y naid i lefel cwbl newydd gan ddangos ysbryd
entrepreneuraidd gwirioneddol.

Busnes Cychwynnol y Flwyddyn

I fusnesau sydd wedi troi syniad gwych yn fusnes hyfyw o fewn y ddwy flynedd ddiwethaf ac
yn cael elw ohono yn awr.

Entrepreneur Ifanc y Flwyddyn

I entrepreneuriaid 30 oed neu iau (erbyn 23 Mai 2019) sydd wedi dangos egni, uchelgais
a gweledigaeth i fynd â’u busnes i’r lefel nesaf. Bydd y beirniaid yn chwilio am 18 mis o dwf
cyson yn cael ei gefnogi gan gynllun busnes cadarn.

Busnes Cymunedol y Flwyddyn (Ardal yn unig)

Mae’r wobr hon yn dathlu’r busnesau hynny sydd wedi gwneud cyfraniad cadarnhaol at
eu cymunedau lleol yng Nghymru dros y flwyddyn ddiwethaf. Gallai hyn fod trwy gefnogi
grwpiau a sefydliadau lleol, cael dylanwad cadarnhaol ar yr ardal o’u cwmpas, neu efallai
trwy’u hymagwedd at wneud busnes trwy weithredu’r egwyddorion a ymgorfforir gan
Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol sy’n galw ar sefydliadau i gymryd camau cadarnhaol
ar faterion megis newid hinsawdd, anghydraddoldeb a thlodi.

Enillydd Cyffredinol: Busnes Bach y Flwyddyn yr FSB 2019

Busnes cyffredinol gorau ar gyfer y gwobrau Ardal a gwobrau’r Deyrnas Unedig, yn cael eu
dewis gan y beirniaid o blith enillwyr yr holl gategorïau. *Ffeinal y DU yn unig a heb fod yn
cynnwys enillwyr y Categori Cymunedol.

GWOBRAU NEWYDD
Gwobr Arloesi Digidol

Mae’r wobr hon yn cydnabod busnesau sydd wedi defnyddio arloesi digidol i sicrhau twf,
profiad eithriadol i’r cwsmer a chynnydd o ran perfformiad ariannol.

Busnes Rhyngwladol y Flwyddyn

Mae Busnes Rhyngwladol y Flwyddyn yn agored i fewnforwyr ac allforwyr newydd a
sefydledig fel ei gilydd. Bydd yr enillydd yn dangos sut y mae gweithio’n rhyngwladol wedi
bod o fudd i broffidioldeb, twf a strategaeth eu busnes.
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Mae amrywiol becynnau nawdd ar gael ac mae’r galw eisoes yn
uchel felly peidiwch ag oedi cyn cofrestru’ch diddordeb!

NODDWR PRIF WOBR
Un Ardal - £3,000

•

Logo a dolen ar wefan Gwobrau’r FSB

•

Tudalen Proffil y Cwmni ar wefan Gwobrau’r FSB

•

“Neges gan noddwr y brif wobr” cyn y gwobrau, i’w chynnwys hefyd ar wefan y gwobrau ar gyfer yr ardal a noddir

•

Cydnabyddiaeth yn yr holl weithgaredd marchnata, hysbysebu a hyrwyddo a gynhyrchir ar gyfer y gwobrau

•

Logo ar yr holl wahoddiadau a anfonir at fynychwyr pob un o’r seremonïau

•

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

•

Diolch a chydnabyddiaeth yn y seremoni gwobrau ardal

•

Logo’r cwmni ar gynllun bwrdd/bord ffeinal yr ardal

•

Cydnabyddiaeth yn sgript y digwyddiad ac ar sgrîn

•

1 x bwrdd/ford o 10 o bobl yn seremoni ffeinal yr ardal mewn safle o’r ansawdd gorau

•

Gostyngiad o 10% ar fyrddau/fordydd/leoedd ychwanegol ar gyfer ffeinal yr ardal

•

Set lawn o ffotograffau wedi’u cyflenwi i’w lawrlwytho ar ôl ffeinal yr ardal

•

Cael eich cynnwys yn natganiad newyddion y gwobrau
(hyrwyddiad cyfryngau cymdeithasol cysylltiedig ac ar www.fsb.org.uk)

•

Cyflwyno’r wobr gyda’r Croesawydd ardal

•

Cydnabyddiaeth yn rhaglen y gwobrau yn cynnwys tudalen lawn o broffil y cwmni

NODDWR PRIF WOBR

Y Ffeinal - £40,000, pob Ardal a’r Ffeinal - £60,000

•

Logo a dolen ar wefan Gwobrau’r FSB

•

Tudalen Proffil y Cwmni ar wefan Gwobrau’r FSB

•

“Neges gan noddwr y brif wobr” cyn y gwobrau, i’w chynnwys hefyd ar wefan y gwobrau

•

Cydnabyddiaeth yn yr holl weithgaredd marchnata, hysbysebu a hyrwyddo a gynhyrchir ar gyfer y gwobrau

•

Logo ar yr holl wahoddiadau a anfonir at fynychwyr pob un o’r seremonïau

•

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

•

Diolch a chydnabyddiaeth ym mhob seremoni wobrwyo

•

Anerchiad agoriadol ar y llwyfan gyda Chadeirydd Cenedlaethol yr FSB yn Ffeinal y DU

•

Logo ar arwyddion y digwyddiad yn Ffeinal y DU

•

Logo’r cwmni ar gynllun bwrdd/bord Ffeinal y DU

•

Cydnabyddiaeth yn sgript Ffeinal y DU ac ar sgrîn

•

1 x bwrdd/ford o 10 o bobl yn seremoni Ffeinal y DU mewn safle o’r ansawdd gorau

•

Gostyngiad o 10% ar fyrddau/fordydd/leoedd ychwanegol ar gyfer Ffeinal y DU

•

Set lawn o ffotograffau wedi’u cyflenwi i’w lawrlwytho ar ôl Ffeinal y DU

•

Seddi amlwg yn y seremoni wobrwyo

•

Cael eich cynnwys yn natganiad newyddion y gwobrau
(hyrwyddiad cyfryngau cymdeithasol cysylltiedig ac ar www.fsb.org.uk)

•

Enw’r cwmni wedi’i engrafu ar dlws yr Enillydd cyffredinol

•

Cyflwyno’r wobr gyda’r Croesawydd ardal

•

Cydnabyddiaeth yn rhaglen y gwobrau yn cynnwys tudalen lawn o broffil y cwmni

CYFLEOEDD
NODDWR GWOBR CATEGORI
Un Ardal - £1,100, Y Ffeinal - £15,000, pob Ardal a’r Ffeinal - £18,000
•

Logo a dolen ar wefan Gwobrau’r FSB Awards

•

Cydnabyddiaeth yn yr holl weithgaredd marchnata, hysbysebu a hyrwyddo ar gyfer y gwobrau

•

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

•

Cyhoeddi enillydd y categori a noddir

•

Cyflwyno’r wobr yn yr ardal sy’n cael ei noddi

•

Y cyfle i uwch-gynrychiolydd o’ch cwmni gyflwyno’r wobr a chael tynnu ei lun gyda’r enillwyr

•

Logo a dolen i’ch gwefan o wefan y gwobrau

•

Proffil y cwmni ar wefan y gwobrau

•

Logo ar sgrin a chydnabyddiaeth yn y sgript yn ystod eich categori noddi

•

Cydnabyddiaeth yn y marchnata a’r hysbysebu yn y cyfnod yn arwain at y noson ac wedyn
yn yr adolygiad ar ôl y gwobrau*

•

Ffotograff gydag enillwyr y categori a noddir

•

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

•

Cydnabyddiaeth yn rhaglen y gwobrau

•

2 docyn cyfarch ynghyd â gostyngiad o 10% ar unrhyw docynnau ychwanegol a brynir

NODDWR DERBYNIAD Â DIODYDD
Y Ffeinal - £12,500

•

Noddi detholedig gydag enw’r cwmni’n gysylltiedig â’r derbyniad h.y. Derbyniad â Diodydd
Croesawu Gwobrau’r FSB 2019 wedi’i noddi gan –*

•

Logo a dolen ar wefan Gwobrau’r FSB*

•

Cydnabyddiaeth yn y gweithgaredd marchnata, hysbysebu a hyrwyddo a gynhyrchir
ar gyfer y gwobrau yn amlygu’ch cwmni fel Noddwr y Derbyniad â Diodydd Detholedig*

•

Cydnabyddiaeth yn sgript y digwyddiad ac ar sgrin*

•

2 docyn cyfarch ynghyd â gostyngiad o 10% ar unrhyw docynnau ychwanegol a brynir*

•

Hysbyseb liw yn Rhaglen y gwobrau*

*Ffeinal y DU yn unig

NODDWR DIODYDD CYRRAEDD
ARDAL GWOBRAU
Un Ardal - £550
•

Noddi detholedig gydag enw’r cwmni’n gysylltiedig â’r derbyniad h.y. Diodydd
Cyrraedd a Chroesawu Gwobrau’r FSB 2019 wedi’u noddi gan –

•

Logo a dolen ar wefan Gwobrau’r FSB

•

Cydnabyddiaeth yn y gweithgaredd marchnata, hysbysebu a hyrwyddo a gynhyrchir
ar gyfer y gwobrau yn amlygu’ch cwmni fel y Noddwr Diodydd Cyrraedd Detholedig

•

Cydnabyddiaeth yn sgript y digwyddiad ac ar sgrin

•

2 docyn cyfarch ynghyd â gostyngiad o 10% ar unrhyw docynnau ychwanegol a brynir

•

Rhestriad yn y rhaglen
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CYFLEOEDD
NODDWR RHODDION

Un Ardal - £550, Y FFEINAL - £1,500, POB ARDAL A’R FFEINAL - £5,000
(Noddwr i ariannu ei roddion ei hun a bod yn gyfrifol am unrhyw gostau danfon)

•

Hawliau dethol i osod ‘rhodd’ hyrwyddol ar bob bwrdd/bord neu bob lle gosod
(yn amodol ar sêl bendith y trefnydd) mewn safle o’r ansawdd gorau

•

Logo a dolen ar wefan Gwobrau’r FSB

•

Cydnabyddiaeth yn y gweithgaredd marchnata, hysbysebu a hyrwyddo a gynhyrchir
ar gyfer y gwobrau yn amlygu’ch cwmni fel noddwr rhodd bwrdd/bord

•

Rhestriad yn y rhaglen

•

Cydnabyddiaeth yn sgript y digwyddiad ac ar sgrin

•

2 docyn cyfarch ynghyd â gostyngiad o 10% ar unrhyw docynnau ychwanegol a brynir

NODDWR BAG

Un Ardal - £550, Y Ffeinal - £1,500, Pob Ardal a Ffeinal - £5,000

•

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

•

Logo a dolen ar wefan gwobrau’r FSB

•

Cydnabyddiaeth yn y gweithgaredd marchnata, hysbysebu a hyrwyddo a gynhyrchir
ar gyfer y gwobrau yn amlygu’ch cwmni fel noddwr y bag

•

Rhestriad yn y rhaglen

•

Cydnabyddiaeth yn sgript y digwyddiad ac ar sgrin

•

2 docyn cyfarch ynghyd â gostyngiad o 10% ar unrhyw docynnau ychwanegol a brynir

NODDWR GWIN CINIO
Un Ardal £750, Y Ffeinal - £5,000, Pob Ardal a’r Ffeinal - £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

•

2 docyn cyfarch ynghyd â gostyngiad o 10% ar unrhyw docynnau ychwanegol a brynir

•

Cydnabyddiaeth yn yr holl weithgaredd marchnata, hysbysebu a hyrwyddo ar gyfer y gwobrau

•

Rhestriad yn y rhaglen
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