Care & Repair Cymru

Pecyn Gwybodaeth
Cefnogwyr Masnachol 2019/20
Gwella cartrefi, Newid bywydau

Mae Care & Repair Cymru wedi cofrestru fel elusen.
Rhif Elusen 1163542.
Cwmni Cyfyngedig drwy Warant: 9574555. Cofrestrwyd yng Nghymru.

“O’r diwedd rwyf wedi dod o hyd i sefydliad
y gallaf ddibynnu arno pan fyddaf angen cymorth. Mae bron fel cael cyfaill ar ben arall y
ffôn bob amser rwy’n poeni am rywbeth”
							- Mrs A, Casnewydd
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Care & Repair Cymru
Care & Repair Cymru yw’r corff elusennol cenedlaethol
ar gyfer Gofal a Thrwsio ledled Cymru. Rydym yn
gweithio i sicrhau y gall pob person hŷn fyw’n annibynnol
mewn cartrefi cynnes, diogel a chyfleus.
Darparwn wasanaethau i’r rhwydwaith o Asiantaethau
Gofal a Thrwsio ledled Cymru. Mae ein gwasanaethau
yn cynnwys lobio cenedlaethol dros well gwasanaethau
ar gyfer pobl hŷn, gwybodaeth a briffio polisi, hyfforddiant
a digwyddiadau rhwydweithio, cydlynu System
Genedlaethol Gwybodaeth Gofal a Thrwsio (CARIS),
cefnogaeth i asiantaethau, cysylltiadau cyhoeddus a
chyfathrebu cenedlaethol.
Drwy ein gwaith a’n perthynas agos gyda’r Asiantaethau,
rydym yn gwrando ar anghenion a dymuniadau pobl hŷn
ac yn cyflwyno’r wybodaeth hon ar y llwyfan cenedlaethol
i wneuthurwyr polisi yn Llywodraeth Cymru. Mae’r gwaith
hyrwyddo hwn yn helpu i lywio syniadau am Bolisi Tai ar
gyfer pobl hŷn a pholisi Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn
ehangach sydd â chysylltiad annatod gyda thai addas,
ansawdd uchel.
Fel canlyniad i’n gweithgareddau gallwn gynnig nifer
o gyfleoedd i sefydliadau sy’n dod yn Gefnogwyr
Masnachol i ymgysylltu gyda ni a’r mudiad Gofal a
Thrwsio ehangach ledled Cymru; ar yr un pryd yn
cyfrannu at ein gwaith i helpou gwella amodau byw pobl

Gwella cartrefi, Newid bywydau
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Ein Cynhadledd Flynyddol
Pam Arddangos?

Anelwn roi’r sylw mwyaf posibl i noddwyr ein cynhadledd. Gall
arddangos yn ein cynhadledd eich helpu i sicrhau cysylltiadau
newydd, meithrin perthynas gyda chwsmeriaid newydd a
phresennol a chynyddu ymwybyddiaeth brand.
Bydd Cefnogwyr Masnachol yn derbyn disgownt o 10% ar gyfer
gofod arddangos yn ein cynhadledd flynyddol ym mis Medi.

Pam noddi?

Gwefan

Drwy fod yn gysylltiedig â’n cynhadledd,
gall eich sefydliad gael y sylw mwyaf
posibl ymhlith y mudiad Gofal a
Thrwsio ledled Cymru a chreu a chodi
ymwybyddiaeth brand.

Cafodd gwefan Care & Repair Cymru ei
hadfywio gyda’r nod o ddenu hyd yn oed
mwy o ymwelwyr.

Anelwn roi’r sylw mwyaf posibl i noddwyr
y gynhadledd drwy gyhoeddusrwydd
cyn y digwyddiad, arwyddion ar y safle a
chydnabyddiaet yn rhaglen y gynhadledd
a’r anerchiad agoriadol.

Fel Cefnogwr Masnachol cewch eich
rhestru ar ein gwefan gyda disgrifiad
100 gair am eich sefydliad a dolen i’ch
gwefan eich hun.

Diddordeb?

Llenwch ac e-bostiwch y ffurflen gais a
atodir at events@careandrepair.org.uk

Cost flynyddol dod yn Gefnogwr Masnachol

£300
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Aelod Masnachol
Commercial Supporter

Yn ôl am hyn

Fel Cefnogwr Gofal a Thrwsio
Fel Cefnogwr Masnachol Gofal a Thrwsio gallwn gynnig y buddion
dilynol i chi:
• Defnyddio logo Cefnogwr Masnachol Care & Repair Cymru
• Cael eich rhestru fel Cefnogwr Masnachol ar wefan
Care & Repair Cymru
• 100 gair am eich sefydliad gyda dolen i’ch gwefan eich hun ar wefan
Care & Repair Cymru
• 10% i ffwrdd cost gofod arddangos yn ein cynhadledd flynyddol ym
mis Medi a chynadleddau eraill
• Gwahoddiad i fynychu a siarad am eich sefydliad a/neu gynnyrch yn
un o gyfarfodydd cenedlaethol Rhwydwaith Gofal a Thrwsio
• Cyfle i gyhoeddi erthygl newyddion/gwybodaeth yn ein cylchlythyr
staff rheolaidd Insider Insights
• Cyfle cyntaf ar gyfleoedd nawdd am ein digwyddiadau a
chyhoeddiadau
• Hysbysiadau E-bost/Twitter am Care & Repair Cymru a’r mudiad
yn ehangach
• Hyrfwyddo eich sefydliad drwy negesuon Twitter
Care & Repair Cymru
• Copi o Mewn Cysylltiad, ein cylchlythyr chwarterol i gleientiaid
• Rydym yn hapus i drafod unrhyw awgrymiadau neu syniadau am sut
y gallwn gydweithio’n well gyda’n gilydd.
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Cefnogwr Masnachol
Ffurflen gais

Enw’r cysylltiad allweddol:
Teitl Swydd:
Cwmni:
Cyfeiriad:

Ffôn:
E-bost:
Twitter:
Gwefan:
Disgrifiad byr o’ch cwmni ar
gyfer ein gwefan (dim mwy na
100 gair)

Enw a chyfeiriad ar gyfer
anfoneb (drwy’r post
neu e-bost)

Bydd aelodaeth am 12 mis o Ebrill - Mawrth (Pro rata os oes angen)
Ar ôl eu llenwi, dylid dychwelyd ffurflenni at:
events@careandrepair.org.uk
Atodwch gopi o logo eich cwmni (fformat JPEG) os gwelwch yn dda.
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“Mae Gofal a Thrwsio wedi fy ngalluogi i gael cartref sych, diogel a
thwym na fedrwn i fod wedi’i
sicrhau ar ben fy hun. Diolch yn
fawr iawn”
				
- Mrs B, Pontypridd

Care & Repair
Gofal a Thrwsio
www.careandrepair.org.uk
ddod o hyd i ni ar

