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Gwybodaeth am  
SgiliauCymru

Mae SgiliauCymru yn falch iawn o fod yn ôl yn 
Arena Motorpoint ar 19 a 20 Hydref, yn rhoi’r 
cyfle hirddisgwyliedig i’n hymwelwyr gael cyngor 
cadarnhaol ar yrfaoedd, wyneb yn wyneb! 

Mae SgiliauCymru yn ei gwneud yn bosibl i filoedd o bobl ifanc, awyddus 
a’u dylanwadwyr allweddol ganolbwyntio ar ddychmygu eu llwybrau gyrfa 
ar gyfer y dyfodol. Gyda gweithgareddau ymarferol a rhyngweithiol, mae 
eisiau eich cymorth arnom er mwyn gallu ail-danio’r brwdfrydedd 
hanfodol dros lwybrau gyrfa y mae cymaint o’i angen ar 
fyfyrwyr ar hyn o bryd. 

Dewch i arddangos yn SgiliauCymru ac ymuno ag 
ystod eang o gyflogwyr cenedlaethol a chyflogwyr 
lleol o’r rhanbarth, ynghyd â phrifysgolion, colegau 
a darparwyr hyfforddiant. Mae’n amser cysylltu 
nawr, yn fwy nag erioed! 

Byddem wrth ein bodd petaech chi’n rhan 
o’r digwyddiad ac yn dod i weithio gyda 
ni i ddarparu’r cysylltiad hanfodol â byd 
gwaith, i amlygu eich ymrwymiad a’ch 
camau cadarnhaol mewn perthynas ag 
Amrywiaeth a Chynhwysiant, ac i 
helpu i godi dyheadau a hyder myfyrwyr.
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Manteision 
arddangos

Sgyrsiau wyneb yn wyneb
...â thalent y dyfodol, eu 
dylanwadwyr allweddol, 
athrawon ac arweinwyr 
gyrfaoedd.

Arddangos 
...eich byd gwaith newydd 
yn yr hinsawdd sydd ohoni.

Denu
...ymgeiswyr o safon 
ar gyfer swyddi gwag, 
cyrsiau, rolau gwirfoddoli 
a lleoliadau nawr ac yn y 
dyfodol.

Rhyngweithio
...i ddod â’ch mudiad yn 
fyw drwy ddysgu ymarferol, 
gweithgareddau ac 
arddangosiadau.

Lansio
...unrhyw gynlluniau, 
cyrsiau, a phrentisiaethau 
newydd.

Cefnogi
...eich sector ac ysbrydoli 
myfyrwyr i fynd i’r afael â’ch 
prinder sgiliau.

Helpu
...eich cymuned i gefnogi 
pobl ifanc i deimlo’n 
hyderus ac yn gadarnhaol 
am fyd gwaith yn y dyfodol.

Cynnal gweithdai 
...sy’n helpu i ddarparu 
cyngor ar gynllunio gyrfa, 
llunio CV, cydnerthedd 
yn y byd go iawn, cyfateb 
sgiliau, a chynnal sesiynau 
sy’n ysbrydoli i ategu’r 
broses o gynllunio gyrfa.

Llysgenhadon
...dangos eich talent drwy 
ymgysylltu â chymheiriaid, 
gan roi cyfle i ymwelwyr 
gysylltu a chlywed 
straeon go iawn gan eich 
llysgenhadon.
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“Dydy hi ddim yn hawdd trefnu’r digwyddiadau hyn ond mae’r 
bobl ifanc yn cael cymaint o fudd ohonynt; mae’n rhoi syniadau ac 
ysbrydoliaeth iddynt wrth symud ymlaen. Drwy fynd i SgiliauCymru, 
mae disgyblion yn sylweddoli nad athrawon yn unig sy’n swnian 
arnynt i fynd i’r ysgol ac i weithio, a’n bod ni’n rhoi sylfaen dda 
iddynt ar gyfer y dyfodol, boed hynny ar gyfer cyflogaeth neu 
addysg bellach.” 

Cynghorydd Gyrfaoedd, Ysgol Uwchradd Pontypridd

“Ges i lawer o wybodaeth am y llwybrau rydw 
i am eu dilyn ar ôl y chweched dosbarth. Mae 
gen i syniad cliriach nawr o’r hyn y byddaf yn 
ei wneud. Diolch i SgiliauCymru am ddarparu’r 
digwyddiad hwn am ddim. Mae llawer o 
fyfyrwyr, fel fi, wedi elwa’n fawr iawn o’r 
profiad.” 
Person ifanc

Cyfathrebu uniongyrchol 
...rydyn ni’n cysylltu â 
swyddogion gyrfaoedd, 
athrawon ac uwch arweinwyr 
ym mhob ysgol ranbarthol, gan 
ddenu tua 4,000 o ymwelwyr 
sydd wedi cofrestru ymlaen 
llaw.

Cyn y digwyddiad 
...darparu adnoddau 
gyrfaoedd, cynlluniau gwersi a 
chylchlythyrau yn uniongyrchol 
i ysgolion a myfyrwyr.

Atyniad i ymwelwyr
Hyrwyddo
...drwy bartneriaethau lleol 
gyda sefydliadau ac unigolion, 
gan gynnwys cynghorau lleol 
a rhanddeiliaid rhanbarthol 
eraill.

Rhoi’r neges ar led 
...mynediad at adnodd 
marchnata digidol i helpu i 
rannu’r newyddion am eich 
cyfranogiad.

Presenoldeb
...ar wefan Optimus Education 
Events, sylw ar y cyfryngau 
cymdeithasol ac erthyglau 
newyddion a rennir gydag 
ysgolion sydd wedi cofrestru 
ymlaen llaw. 

5,000
o ymwelwyr

35
o arddangoswyr

41% Blwyddyn 10

31% Blwyddyn 11

20% Blwyddyn 12

8% Blwyddyn 13RHANIAD 
BLYNYDDOEDD 

YSGOL A 
CHOLEG

41% Caerdydd

31% Caerffili

20% Bro Morgannwg

2% Casnewydd

2% Pen-y-bont ar Ogwr

2% Rhondda Cynon Taf

2% ArallYMWELWYR O
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Mae’ch pecyn stondin yn cynnwys... Cynllun cragen â waliau, gyda 
goleuadau a charped

Rhestriad golygyddol ar-lein ac 
yn ein canllaw i’r digwyddiad, 
sy’n cael ei ddosbarthu am ddim 
i bob ymwelydd

Hyrwyddo ar y cyfryngau 
cymdeithasol

Llawlyfr i arddangoswyr a 
chefnogaeth lawn gan ein tîm 
digwyddiadau profiadol

Sesiwn hyfforddi i gwrdd 
â’r tîm er mwyn eich helpu i 
gynllunio ar gyfer digwyddiad 
llwyddiannus

Wi-Fi am ddim yn y lleoliad i’ch 
helpu i ymgysylltu ar-lein

ENW’R CWMNI

£330  
fesul m2

Mae stondinau cynllun cragen a gofod yn unig ar gael 
mewn amrywiaeth o feintiau a gellir eu haddasu i 
gyd-fynd â’ch gofynion a’ch cyllideb. Mae gwelliannau 
i gynlluniau cragen, fel mewnosod paneli graffeg 
a phecynnau trydan, ar gael i’w prynu drwy ein 
contractwyr stondinau.

Gall nawdd fod yn ffordd 
wych o godi eich proffil neu 
i wella eich presenoldeb 
mewn digwyddiadau. Mae 
pecynnau nawdd pwrpasol 
ar gael.

Enghreifftiau o faint 
stondinau 

(heb gynnwys TAW)

3 x 2m £1,980

5 x 2m £3,300

4 x 3m £3,960

6 x 3m £5,940

Gwnewch gais am gopi o’r cynllun llawr i drafod a 
dewis maint a lleoliad addas ar gyfer y stondin.
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Optimus Education yw arweinydd y 
farchnad o ran darparu digwyddiadau 
sgiliau, gyrfaoedd a phrentisiaethau 
ledled y DU. Mae ein digwyddiadau 
blynyddol yn rhad ac am ddim ac 
maent yn rhoi cyfle i arddangoswyr gael 
mynediad uniongyrchol at fyfyrwyr, pobl 
ifanc, teuluoedd, athrawon a gweithwyr 
proffesiynol ym maes gyrfaoedd.

Mae Optimus Education yn rhan o’r 
Shaw Trust – un o’r elusennau mwyaf 
yn y DU – sy’n helpu i drawsnewid 
bywydau pobl ifanc ac oedolion ledled 
y DU ac yn rhyngwladol. Mae’r holl elw 
a wneir drwy fusnesau masnachol yn 
cael ei ddefnyddio i ariannu amcanion 
elusennol y grŵp.

Amdanom ni
part of

Gweledigaeth Optimus Education a Shaw Trust 

Dyfodol lle mae cyflogaeth dda ar gael i bawb mewn cymdeithas waeth beth fo’u 
hamgylchiadau.

Ein hymrwymiad

Canolbwyntio ar ein profiad, sgiliau, eiriolaeth ac angerdd i ddarparu gwasanaethau o’r 
safon uchaf i’r bobl rydyn ni’n eu cefnogi, a gwella cyfleoedd a mynediad at waith nawr ac 
yn y tymor hir.

Cysylltwch â ni 
heddiw...

Craig Cahill    
Craig.Cahill@optimus-education.com 
01823 589868

Rhagor o wybodaeth yn   
skillsevents.com

Mae pobl yn bwysig i ni, 
rydyn ni’n cefnogi ein staff a’r 
bobl rydyn ni’n gweithio gyda 
nhw i wireddu eu potensial a 
thrawsnewid eu bywydau. 

Rydyn ni’n gwneud 
gwahaniaeth drwy sicrhau 
effaith gadarnhaol barhaol i’r 
bobl rydyn ni’n eu cefnogi, sef y 
rheswm rydyn ni’n bodoli. Rydyn 
ni’n perfformio’n dda ar draws 
ein gwasanaethau, gan helpu 
pobl i wella eu bywydau.

Rydyn ni’n gynhwysol ac yn 
gwerthfawrogi syniadau, barn a 
chryfderau pawb rydyn ni’n eu 
helpu ac yn gweithio gyda nhw. 
Mae pawb yn wahanol ac mae 
pawb yn gyfartal.

Rydyn ni’n gydweithredol ac 
mae gweithio gyda’n gilydd yn 
fwy effeithiol ac effeithlon. Drwy 
gydweithio ag amrywiaeth o 
bartneriaid, credwn ein bod yn 
creu gwasanaethau ac atebion 
gwell.

Rydyn ni’n onest, yn ddilys, 
yn atebol ac yn dryloyw ym 
mhopeth a wnawn.
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