
Newyddlen Bangor Yn Gyntaf - Mehefin 2021

Beth sy’n Newydd?

YN GALW HOLL ENTREPRENEURIAID

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio’r Gronfa Entrepreneuriaeth Canol
Tref fel rhaglen beilot i roi cymorth ariannol i entrepreneuriaid a
busnesau sy’n awyddus i ddechrau a thyfu busnes ym Mangor.

Bydd y gronfa hon ar gael fel grant dewisol rhwng £2,500 - £10,000 y
busnes i gefnogi gyda’r costau refeniw sy’n gysylltiedig â chychwyn yn
neu adleoli ym Mangor.

Mae’r Gronfa hon yn gyfyngedig i
Fusnesau o fewn Ffin Bangor Yn Gyntaf.



Digwyddiadau

Be’ ‘di hynna? Marchnad Grefftwyr…. Wel pam ddim!

Mae Bangor Yn Gyntaf wedi ymuno gydag United Artisans UK a
Chanolfan Deiniol i ddod â Marchnad Grefftwyr i Fangor yn rheolaidd.

Yn cychwyn ar y 26ain o Fehefin 2021 yng Nghanolfan Deiniol o 10am -
4pm

Welwn ni chi i gyd yno!

Y Stryd Fawr - cau’r ffordd

Wedi’r cyfnod hir o ddisgwyl, mae’r newyddion
gennym y bydd y ffordd yn ailagor yn ystod
wythnos gyntaf mis Gorffennaf!!

Bydd gweithwyr yn tarmacio’r ardal ble bu’r
craen yn sefyll yn ystod wythnos olaf mis
Mehefin.



Plannu ar y Stryd Fawr

Yn dilyn yr arddangosiad flodau anhygoel ar y Stryd Fawr yr haf
diwethaf, bydd y blychau plannu’n cael eu tacluso a blodau ffres yn cael
eu plannu.

Bydd y Basgedi Crog yn cael eu rhoi i fyny yn ystod yr wythnos neu
ddwy nesaf er mwyn i chi i gyd allu mwynhau’r trefniadau blodau lliwgar.

Mae Bangor Yn Gyntaf wedi ymrwymo i wella ymddangosiad y Stryd
Fawr a byddwn yn edrych ymlaen i ychwanegu mwy a mwy i Fangor, yn
raddol, dros yr ail dymor, gan gymryd rhan yn Britain in Bloom, fydd yn
hysbysebu Bangor yn genedlaethol.

Y Cyfryngau Cymdeithasol

Mae Gwefan Bangor Yn Gyntaf wedi
lansio’n swyddogol!!

Bydd y wefan yn gartref i bob math o
wybodaeth, yn cynnwys digwyddiadau
sydd i ddod, newyddion busnes, a
gwybodaeth amdanom ni fel cwmni.

Er mwyn darganfod mwy amdanom ni ewch i’n gwefan, os gwelwch yn
dda, yn www.bangorfirst.co.uk

Mae Bangor Yn Gyntaf yn parhau i weithio’n galed iawn i hyrwyddo
busnesau’r Stryd Fawr ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae ein tudalen Facebook yn cael ei diweddaru’n ddyddiol, gan
hyrwyddo gwahanol fusnesau a darparu diweddariadau newyddion.
Rydym wedi bod yn cyfeirio busnesau, er mwyn eu cefnogi yn y ffordd
orau bosib, at Lywodraeth Cymru, Busnes Cymru a Chyngor Sir
Gwynedd yn ystod y cyfnodau clo lleol a chenedlaethol.

http://www.bangorfirst.co.uk


Mae’r dudalen Facebook yn cyrraedd rhwng 30,000-50,000 o bobl bob
mis, ac yn ffordd ardderchog i hyrwyddo’r Stryd Fawr ac i rannu’r
newyddion diweddaraf.

Anogir busnesau i bostio yn y grŵp Bangor Facebook Group, ble
gallent rannu eu lluniau, eu newyddion a’u cynigion diweddaraf.

Os oes gennych chi unrhyw newyddion busnes yr hoffech ei rannu ar y
brif dudalen Facebook, yna gyrrwch neges drwy’r dudalen Facebook
Bangor Yn Gyntaf, os gwelwch yn dda, ac fe fyddwn yn falch iawn i
helpu.

Siopa’n Lleol. Caru Lleol. Cefnogi Bangor.


