GWASANAETHU’R CELFYDDYDAU: BETH ALL C&B CYMRU WNEUD I CHI?
Mae aelodaeth o C&B Cymru yn bodoli i gefnogi a hyfforddi unigolion sy'n gweithio yn y celfyddydau i
ddatblygu partneriaethau buddiol yn y sector preifat. Ar hyn o bryd, mae dros 150 o aelodau ledled Cymru.

Y MANTEISION
CYFARFODYDD FFORWM
Yn cael eu cynnal mewn lleoliadau ledled Cymru, mae'r sesiynau hanner diwrnod rhad ac am ddim yn
cynnwys siaradwyr gwadd o safon uchel a'r cyfle i rwydweithio ag unigolion sy'n wynebu problemau tebyg, gan
ddysgu oddi wrth eu profiadau.

CYNGOR
Hyd at 5 awr o gyngor yn rhad ac am ddim bob blwyddyn, gan gynorthwyo ym mhob agwedd o bartneriaeth
sector preifat. Mae hyn yn cynnwys cyngor wedi'i deilwra ar gael mynediad at y Rhaglen Buddsoddi
CultureStep.

YMCHWIL DEALLUSRWYDD BUSNES AC ADBORTH AR GYNIGION
Ar ôl mynychu cymhorthfa cyngor, gall C&B Cymru Gasglu rhestr o dargedau nawdd posibl wedi'u teilwra a
darparu adborth manwl ar Gynigion drafft. Mae'r gwasanaeth hwn ar gael ar gyfradd fesul awr o £25 + TAW yn
unigryw ar gyfer aelodau.

RHAGLEN BUDDSODDIAD CULTURESTEP
Gall aelodau gyda phartneriaid busnes wneud cais i CultureStep. Drwy’r rhaglen arloesol hyn, mae C&B
Cymru yn buddsoddi arian mewn partneriaethau busnes / celfyddydau er mwyn eu cryfhau a’u cynnal.

RHAGLENNI DATBLYGIAD PROFFESIYNOL
Gall aelodau gael mynediad at Banc Sgiliau, Banc MentorA neu BanC Bwrdd, sy'n dod â sgiliau, arbenigedd a
gwybodaeth busnes gwerthfawr i'r celfyddydau. Ceir mynediad at hyd at 2 ymgynghorwr busnes arbenigol y
flwyddyn. Gellir brynu lleoliadau ychwanegol ar gost o £100 + TAW y cynghorydd.

RHAGLEN INTERNIAETHAU CREADIGOL
Gwahoddir aelodau yn unig i wneud cais i gymryd rhan yng nghynllun llwyddiadnnus C&B Cymru sy’n gosod
graddedigion diweddar i mewn i sefydliadau celfyddydol fel codwyr arian dan hyfforddiant.

CYRSIAU HYFFORDDI
Mae cyrsiau hyfforddiant C&B Cymru yn cynnig cyfleoedd i ddatblygu sgiliau o ansawdd uchel mewn codi
arian, llywodraethu ac arbenigedd busnes penodol. Mae gan aelodau hawl i archebu flaenoriaethol a
chyfraddau gostyngol ar bob cwrs.

HYRWYDDO CYFLEOEDD NAWDD I FUSNES
Cynhwysiant ar e-fwletinau cyfleoedd deufisol C&B Cymru, a anfonwyd yn unigryw i aelodau busnes

HYRWYDDO SWYDDI GWAG
Cynhwysiad o swyddi gwag ar wefan C&B Cymru ac yn y bwletin recriwtio misol, a anfonwyd at holl gysylltiau
celfyddydol ledled Cymru, yn rhad ac am ddim.

CYFLEOEDD ARDDANGOS
Gwahoddir aelodau i wneud cais am amrediad o gyfleoedd perfformio a arddangos proffil uchel - mewn
digwyddiadau C&B Cymru ei hun ac mewn derbyniadau a chiniawau a drefnwyd gan ei bartneriaid busnes.

MANTEISION ERAILL:
 Mynediad blaenoriaethol i holl raglenni C&B Cymru a’r gwybodaeth ddiweddaraf am bob agwedd o’i gwaith;
 Credyd ar wefan C&B Cymru gyda hyperddolen at safle’r aelod;
 Gwahoddiadau i ddigwyddiadau rhwydweithio C&B Cymru a gynhaliwyd ledled Cymru trwy gydol y
flwyddyn;
 Archebu blaenoriaethol a seddi a hysbysebu gostyngol ar gyfer Gwobrau blynyddol C&B Cymru.

PRISIAU AELODAETH
Trosiant Blynyddol

Pris

£0 - £100,000

£125 + TAW

£100,001 - £250,000

£150 + TAW

£250,001 - £500,000

£175 + TAW

£500,001 - £1,000,000

£200 + TAW

£1,000,001 - £2,000,000

£250 + TAW

£2,000,001 +

£300 + TAW

MANYLION CYSWLLT
SEFYDLIAD (os yn berthnasol)
ENW A SWYDD Y PRIF CYSWLLT
CYFEIRIAD
FFÔN
E-BOST
GWEFAN
TRYDAR
FACEBOOK

Deddf Diogelu Data 1998: Yn ôl y gyfraith mae’n ofynnol i ni dderbyn eich caniatâd er mwyn cadw eich manylion personol
ar ein cronfa ddata. Rydym yn casglu gwybodaeth gyfredol ar gyfer y gronfa ddata o'r ffurflenni a ddefnyddir yn ein
rhaglenni. Mae eich gwybodaeth yn cael ei gofnodi ar ein cronfa ddata fydd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer gweinyddu
mewnol, monitro y rhaglenni, ac i gysylltu â chi ynglŷn â materion C&B Cymru. Bydd eich manylion hefyd yn cael eu pasio
i unrhyw sefydliad neu unigolyn yr ydych wedi cytuno i weithio gyda drwy ein rhaglenni.
A wnewch chi roi tic os NAD YDYCH am i ni gadw eich manylion personol ar ein cronfa ddata

Trosiant Aelod
Trosiant 2015/16

£

Trosiant Rhagamcanol 2016/17

£

Peidiwch ag anfon taliad ar hyn o bryd, os gwelwch yn dda. Bydd C&B Cymru yn eich
anfonebu ar ôl derbyn y ffurflen wedi'i chwblhau.
Dychweler at Celfyddydau & Busnes Cymru:
e-bost: contactus@aandbcymru.org.uk

