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Hoffwn gael fy nghynnwys yn argraffiad 2021 o Coast to Coast, gyda thaliad o
A fyddech cystal â thalu drwy BACS neu gerdyn ar ôl derbyn yr anfoneb. Bydd derbynneb TAW yn cael ei hanfon ar
gais. Gellir talu â cherdyn drwy ffonio 01646 624823. 

Arwyddwyd:                                                                                                                                      Dyddiad:

Lawrlwythwch ffurflenni y gellir eu hanfon drwy e-bost o www.arfordirpenfro.cymru/coasttocoast
Archebwch erbyn dydd Gwener 8 Ionawr 2021

Marchnata Coast to Coast, Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro
Parc Llanion, Doc Penfro SA72 6DY

Ffôn: (01646) 624823

ebost: cyfathrebu@arfordirpenfro.org.uk

TESTUN YR HYSBYSEB: 

Sylwch: os ydych eisiau ail-redeg eich hysbyseb o'r llynedd, nodwch: AIL-REDEG 2020.
Enw’r Sefydliad:

Cyfeiriad / Cod post:

Rhif ffôn / gwefan / e-bost:

Cyfrifon Cyfryngau Cymdeithasol:

Testun (Parhewch ar dudalen ar wahân, os oes angen):

Nifer o eiriau (heb gynnwys cyfeiriad a rhif ffôn)  

A yw eich sefydliad wedi’i drwyddedu/dilysu gan:

� Gwasanaeth Trwyddedu Gweithgareddau Antur           � Croeso Cymru           � Arall
Nodiadau: Gweler Telerau ac Amodau paragraffau 6 i 8 ynglŷn â gwirio ac achredu darparwyr llety, canolfannau gweithgareddau, atyniadau, gweithredwyr
cychod a sefydliadau marchogaeth ceffylau.

Achrediad:

Enw'r cwmni
Cyfeiriad, cod post
Ffôn:
www
e-bost
Un cyfrif cyfryngau cymdeithasol,
e.e. Facebook NEU Twitter.

Enw'r cwmni
Cyfeiriad, cod post
Ffôn: 
www
e-bost
Un cyfrif cyfryngau cymdeithasol,
e.e. Facebook NEU Twitter.
"Bydd geiriau ychwanegol eich 
testun hysbysebu yn mynd yma, 
gan gynnwys unrhyw gyfrif 
cyfryngau cymdeithasol”

Dewiswch UN categori, os gwelwch yn
dda:
� Artistiaid ac Orielau

� Teithiau Cwch ac Ymweliadau ag
Ynysoedd

� Crefftau - gwydr, gwlân, pren,
crochenwaith, amrywiol)

� Gerddi

� Amgueddfeydd

� Sir Benfro ar Blât

� Antur yn yr Awyr Agored - chwaraeon
dŵr, pysgota, marchogaeth)

(gweler Categoriau Hysbysebu ar dudalen 2).

Llinellol yn unig: £36
enghraifft isod

Llinellol a thestun: £36 
gyda geiriau ychwanegol am 

£33 am bob 30 o eiriau
enghraifft isod

CATEGORÏAU:MÂN HYSBYSEBION:

Testun yn unig yw hysbyseb bach. Mae
dau fath o hysbyseb bach, fel y gwelir
isod. Mae 'hysbyseb llinellol' yn cynnwys
manylion sylfaenol eich busnes. Mae
'hysbyseb llinellol a thestun' yn rhoi'r
opsiwn ichi restru manylion eich busnes
gyda gwybodaeth ychwanegol. A
fyddech cystal â llenwi’r ffurflen hon a’i
dychwelyd atom, waeth p’un a ydych
chi’n archebu hysbyseb fach newydd
neu’n dymuno ailredeg hysbyseb o’r
llynedd, gyda neu heb newidiadau.

Enw’r cysylltydd:

Enw masnach:

Cyfeiriad gohebu:

Côd Post:

Ffôn:

Ebost:

Fân HysbysebArcheb
am
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