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am

Enw’r cysylltydd:

Enw masnach:

Cyfeiriad gohebu:

Côd Post:

Ffôn:

Ebost:

Hysbysebion bocs yw
hysbysebion arddangos.
Maent ar gael mewn lliw
llawn a gallwch ddewis y
maint (ar dudalen 4 drws
nesaf). Llenwch y ffurflen hon
ar ôl dewis. Dylid darparu'r
gwaith celf gorffenedig yn yr
union faint gan gydymffurfio
â'r canllawiau dylunio sydd ar
dudalen 7. 

             

 

£2331

A £1024

E £200

B £700

F £375

C £375

G £1024

D £200

H £516

Gellir cyfuno meintiau e.e. C+D (rhowch dic yn y bocsys  perthnasol uchod)   £

HANNER TUDALEN

AILADRODD HYSBYSEB:  

(Ticiwch y blwch  os ydych yn dymuno ailadrodd eich hysbyseb o 2020 heb eu diwygio)

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

� Croeso Cymru
� Rheolau Trwyddedu Gweithgareddau Antur
� Arall

Nodiadau: 
(1) Trowch at y Telerau a'r Amodau, paragraff 13 ynglyn â phrisiau gwaith celf a Gwaith Celf ar gyfer Hysbysebion Arddan-
gos ar dudalen 8. 
(2) Trowch at y Telerau a'r Amodau, paragraffau 6 i 8 ynglŷn â dilysu ac achredu darparwyr llety, canolfannau gweithgared-
dau, atyniadau, gweithredwyr cychod a sefydliadau marchogaeth. 

�

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

MAINT YR HYSBYSEB: 

(Rhowch dic yn y blwch perthnasol) Gweler y cerdyn prisiau am brisiau a meintiau (prisiau yn cynnwys TAW)�

LLE SICR: 
@ 20% yn ychwanegol   

£..................

Yr unig ffordd i sicrhau bod eich hysbyseb yn
mynd i'r lle rydych eisiau. (Gweler y Telerau a'r
Amodau, paragraff 10 am y Lle Sicr).

GWASANAETH DYLUNIO HYSBYSEBION: 

Os ydych eisiau cymorth i greu hysbyseb arddangos
syml neu i newid hysbyseb sy'n bodoli eisoes, gall Coast
to Coast ddarparu gwasanaeth dylunio am ffi o £20.
Cysylltwch â ni a rhown wybod ichi beth sydd angen ei
ddarparu.
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