
Tocyn Diwrnod
  Mynediad dydd Llun i ddydd Gwener, 09:00 – 16:30

  Band Eang Gradd Busnes Cyflym Iawn

  Trefniadau Eistedd Hyblyg

  Dŵr, Coffi, tê am ddim

  Lleoliad Canol y Dref

  Ardaloedd ymneilltuo

  Mynediad i Ddigwyddiadau a Chymuned yr Hwb

  Mynediad i Ystafelloedd Cyfarfod (cost ychwanegol) 

Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin (Gofod a Rennir), 
Unedau 3 & 4, Rhoddfa Santes Catrin, 
Caerfyrddin, SA31 1GA 
01267 611298 
HwbCaerfyrddin@hwbsmenterffocws.cymru

pecynnau 
aelodaeth hwb  

Mae ein pecynnau yn agored i bawb yn y gymuned gan gynnwys  
busnesau ar fin ddechrau, busnesau newydd a sefydliadau sefydledig.

£12 y diwrnod, 
fesul person



Cydweithio Rhan Amser
  Mynediad dydd Llun i ddydd Gwener, 09:00 – 16:30

  Mynediad i gydweithio Hwb 10 gwaith yr wythnos yn ystod oriau agor

  Band Eang Gradd Busnes Cyflym Iawn

  Trefniadau Eistedd Hyblyg

  Dŵr, Coffi, tê am ddim

  Lleoliad Canol y Dref

  Ardaloedd ymneilltuo

  Mynediad i Ddigwyddiadau a Chymuned yr Hwb

  Gostyngiad o 25% ar Ystafelloedd Cyfarfod

  Cyfeiriad Busnes Cofrestredig

  Gwasanaeth Derbynfa

Cydweithio Diderfyn 
  Mynediad dydd Llun i ddydd Gwener, 09:00 – 16:30

  Mynediad diderfyn i gyd-weithio Hwb yn ystod oriau agor

  Band Eang Gradd Busnes Cyflym Iawn

  Trefniadau Eistedd Hyblyg

  Dŵr, Coffi, tê am ddim

  Lleoliad Canol y Dref

  Ardaloedd ymneilltuo

  Mynediad i Ddigwyddiadau a Chymuned yr Hwb

  Gostyngiad o 25% ar Ystafelloedd Cyfarfod

  Cyfeiriad Busnes cCofrestredig

  Gwasanaeth Derbynfa

£60 y mis,  
fesul person

£100 y mis,  
fesul person

pecynnau aelodaeth hwb



Pecynnau Tîm
   Popeth sydd wedi’i gynnwys gyda’r  
“Pecyn Diderfyn”

   Mynediad cyd-weithio diderfyn i aelodau’r tîm  
ar yr un pryd (gellir newid enwau unwaith y mis – 
mae’n rhaid hysbysu’r tîm)

   16 awr o fynediad y mis i ystafelloedd cyfarfod  
bach (nid yw oriau’n cael eu cario o fis i fis)  
(amodol ar argaeledd)

Pecyn Swyddfa Rhithiol
  Cyfeiriad busnes cofrestredig

  Ymdrin â’r post

   1 tocyn cyd-weithio diwrnod y mis  
(na ellir ei gario o fis i fis)

  Mynediad i Ddigwyddiadau a Chymuned yr Hwb

   4 awr o fynediad y mis i ystafelloedd cyfarfod 
bach (nid yw oriau’n cael eu cario o fis i fis)  
(amodol ar argaeledd) 

ymholwch

£35 y mis

pecynnau aelodaeth hwb

Swyddfeydd Preifat  
hefyd ar gael (addas ar  

gyfer hyd at 3 unigolyn). 

Ymholwch os oes gennych  

chi ddiddordeb.  



pecynnau aelodaeth hwb

Ymdrin â’r Post (ychwanegiad posibl)  

  Trin post a phecynnau bach* 

  Bydd post yn cael ei gadw yn cabinet ddiogel nes eu godi.

  Wedi’i gloi a’i sicrhau ar ddiwedd pob diwrnod gwaith 

  Modd casglu dydd Llun i ddydd Gwener 09:00 – 16:30

£10 y mis

*nid ydym yn trin pecynnau sy’n fwy na 10kg mewn pwysau a dim mwy nag 1m o hyd,  

lled a dyfnder. Gofynnwn i chi wneud trefniadau amgen ar gyfer parseli sy’n fwy na hyn.  

Ni allwn gymryd cyfrifoldeb am unrhyw golled, difrod neu oedi i bost a phecynnau cyn  

iddynt gyrraedd yr Hwb o ganlyniad i drin gan y Post Brenhinol neu negesydd.

Ystafelloedd Cyfarfod  

(taliadau i’w gwneud ymlaen llaw drwy drosglwydiad BACS) 

   Bach (hyd at 6 person) 
gan gynnwys mynediad i ddefnyddio tê, coffi, dŵr,  
offer ysgrifennu, band eang cyflym iawn a Sgrin HD  
(rhaid rhoi gwybod ymlaen llaw).

   Mawr (hyd at 12 person) 
gan gynnwys mynediad i ddefnyddio tê, coffi, dŵr,  
offer ysgrifennu, band eang cyflym iawn a Sgrin HD  
(rhaid rhoi gwybod ymlaen llaw).

£15  
yr awr

£25  
yr awr

Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn aelod o’r Hwb, cysylltwch 
â ni dros y ffôn neu drwy e-bost i drafod/trefnu apwyntiad.  
01267 611298   |   HwbCaerfyrddin@hwbsmenterffocws.cymru

Costiau Diddymu

Os caiff ei ganslo, bydd y taliadau graddfa canlynol yn berthnasol.

O fewn un mis i’r digwyddiad - 25% o ffi llogi’r ystafell 

O fewn un wythnos i’r digwyddiad - 50% o ffi llogi’r ystafell 

O fewn 24 awr i’r digwyddiad - 75% o ffi llogi’r ystafell


