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EIN CENHADAETH  
Mae gan Brifysgol Bangor genhadaeth gref ac ymrwymiad 
i les economaidd, cymdeithasol a diwylliannol Cymru ac 
mae’n rhoi cyfleoedd i’r myfyrwyr ddatblygu eu sgiliau 
menter ac entrepreneuraidd ac i gefnogi’r rhai sydd â 
diddordeb mewn datblygu eu syniadau busnes. 

B-FENTRUS  
Cyflwynir cefnogaeth menter ac entrepreneuriaeth 
trwy B-Fentrus, wedi’i leoli yn y Gwasanaeth Sgiliau a 
Chyflogadwyedd yn adeilad Rathbone. Mae ein cefnogaeth 
yn cynnwys gweithdai a chyflwyniadau, mentora busnes 
un i un, cyfleoedd profi masnachu, mynediad at gyllid a 
rhwydweithiau a chefnogaeth.

Mae B-Fentrus yn derbyn cefnogaeth ariannol gan 
Lywodraeth Cymru a Phrifysgolion Santander i’n 
galluogi i gynnig cyfleoedd arloesi i’n myfyrwyr. 
Rydym yn cydweithio ag ystod o bartneriaid allanol gan 
ddefnyddio egwyddorion Creu Sparc o greu ecosystem 
entrepreneuraidd fwy gweladwy, syml a chysylltiedig 
yng Nghymru.

CYNNIG 
B-FENTRUS...

MENTORA UN-I-UN    
i ddatblygu syniad busnes ar y campws.1

EIN LLWYDDIANNAU 
ALLWEDDOL YN 2019

Roedd dros 3,000 o fyfyrwyr yn ymwneud 
â B-Fentrus trwy gyflwyniadau codi 
ymwybyddiaeth wyneb yn wyneb, 
cystadlaethau, gweithdai, digwyddiadau 
dathlu a Ffeiriau Cyflogadwyedd.       

Roedd 390 o fyfyrwyr wedi eu grymuso i 
archwilio menter trwy weithdai.      

Derbyniodd 59 o fyfyrwyr  
£32,000 o gyllid i brofi masnach  
neu wneud ymchwil i’r farchnad i ddatblygu 
syniad trwy gyllid AAS Prifysgolion Santander.    

Cynigiwyd desg i 11 o fyfyrwyr a graddedigion 
yn man Deori Prifysgolion Santander yn 
M-Sparc a bu’r Hwb Menter yn eu cynorthwyo.
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Roedd 180 o fyfyrwyr, graddedigion ac 
aelodau staff wedi eu galluogi i werthu 
nwyddau a gwasanaethau yn Farchnad 
Nadolig y Myfyrwyr blynyddol.
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Bu 60 o fyfyrwyr yn cymryd rhan yn Enterprise 
by Design, cwrs arbrofol ac amlddisgyblaethol 
arloesol, a reolir trwy Pontio Arloesi gyda 
chefnogaeth B-Fentrus, sy’n dwyn ynghyd 
myfyrwyr a staff o’r Ysgolion Busnes, Seicoleg, 
Cerddoriaeth a’r Cyfryngau, Cyfrifiadureg a 
Pheirianneg Electronig a Dylunio Cynnyrch i 
ymdrin â heriau masnachol bywyd go iawn a 
osodir gan ddiwydiant. Yn ogystal â datblygu 
sgiliau menter y myfyrwyr, mae’r cwrs hefyd 
wedi helpu’r staff academaidd i ddatblygu 
gwahanol ffyrdd o addysgu ac asesu yn eu 
hysgolion academaidd eu hunain. 

T Î M  S T A F F  A C A D E M A I D D

O’r chwith i’r dde: Andy Goodman, Iestyn Pierce, 
Steffan Thomas, Siwan Mitchelmore,  
Gareth Harvey a Dewi Rowlands

YN DDIWEDDAR  BUSNESAU 
NEWYDD A DDECHREUWYD

Datblygodd Josef Pai Language Learning wrth gwblhau MBA mewn 
Busnes Rhyngwladol ym Mhrifysgol Bangor. Mae’r cwmni yn llwyfan 
dysgu iaith ar-lein sy’n defnyddio dull wedi ei seilio ar data sy’n galluogi’r 
defnyddiwr i addasu a optimeiddio’r broses o ddysgu iaith a gyda 
phwyslais trwm ar ieithoedd lleiafrif.

Cefnogwyd Jan Lloyd-Nicholson gan B-Fentrus yn ystod y flwyddyn i 
ddatblygu Henry’s Cushion, cymorth addysgol sy’n helpu plant ac oedolion 
i fynegi eu teimladau heb eiriau, gan gynnwys helpu plant sydd ar y 
sbectrwm Awtistiaeth. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf llwyddodd Jan i 
ennill cyllid trwy ddigwyddiadau cyflwyno syniadau a chyfleoedd cyllido 
eraill ac mae hi wedi ymddangos ar S4C a BBC Radio Cymru.

Henry’s Cushion
Jan Lloyd-Nicholson

www.pailanguagelearning.com/cym

Pai Language Learning
Josef Roberts

Mae’r gefnogaeth a gawsom trwy B-Fentrus wedi bod yn 
amhrisiadwy i’n datblygiad busnes ac mae cael swyddfa yn 
y man deori yn M-SParc wedi bod yn help aruthrol o ran 
rhwydweithio a’n galluogi i gydweithio ag eraill.

Mae’r gefnogaeth rydw i wedi’i chael gan B-Fentrus wedi fy helpu 
gyda fy hyder ac i gredu y gallaf droi’r syniad hwn yn fusnes.  
Mae gweithio efo B-Fentrus wedi galluogi i fi rwydweithio efo 
eraill ac wedi agor llawer o ddrysau. Mae’n amser cyffrous iawn.

Lowri Owen
Rheolwr Prosiectau Menter

Eirian Griffiths
Swyddog Cyflogadwyedd

B_Fentrus

B_Fentrus

RHAGOR O WYBODAETH:

www.bangor.ac.uk

GWEITHDAI A CHYFLWYNIADAU  

DIGWYDDIADAU RHWYDWEITHIO  
A GWEITHDAI yn M-SPARC a  
chystadlaethau allanol fel CYNHADLEDD  
MENTER MYFYRWYR NACUE AC ENACTUS.

CYFLEOEDD PROFI MASNACHU   
yn FARCHNAD NADOLIG Y MYFYRWYR   
a gynhelir bob blwyddyn.

Cyllid a chefnogaeth i Darganfod, Diffinio, Datblygu a Darparu

Aelodaeth am ddim i fyfyrwyr a staff Prifysgol Bangor sydd â diddordeb mewn 
gweithio ar eu liwt eu hunain ac ymgynghori, gan ddarparu mynediad at 
adnoddau a chefnogaeth.

GWERTH ADDYSG MENTER  
AC ENTREPRENEURIAETH

Cyfleoedd i’n myfyrwyr ddatblygu eu sgiliau menter a chael cefnogaeth i 
ddechrau busnes trwy weithdai a bŵt-camp a gyflwynir a hwylusir gan fodelau 
rôl ac entrepreneuriaid allanol. 

Gall dysgu am fentro a chael profiad o fentro tra yn y brifysgol arwain at 
sawl budd. Mae’n rhoi gwahanol safbwyntiau i fyfyrwyr ynglŷn â’u hopsiynau 
gyrfa a’r hyder i sefydlu eu busnes neu fenter gymdeithasol eu hunain.  Bydd 
cymwyseddau menter yn ddefnyddiol i’r rhai sydd mewn cyflogaeth, neu’r rhai 
sy’n mynd yn hunangyflogedig ac yn gweithio ar eu liwt eu hunain neu ar sail 
ymgynghoriaeth. Gall helpu i ddatblygu hyder ‘gallaf-wneud’, dull cwestiynu 
creadigol a pharodrwydd i fentro, gan alluogi unigolion i reoli ansicrwydd yn y 
gweithle a phatrymau gweithio hyblyg a gyrfaoedd.  

Addysg Menter ac Entrepreneuriaeth Asiantaeth Sicrhau Ansawdd 2018

SEA - Sbarduno Menter Santander

IPSE Cymdeithas i Weithwyr Proffesiynol 
Annibynnol a’r Hunangyflogedig
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B-Fentrus@bangor.ac.uk

B-Fentrus Bangor

Cliciwch yma i ddysgu mwy am SEA     

Cliciwch yma i weld y fideo o’r Farchnad Nadolig Myfyrwyr 2019

Cliciwch yma i fynd i’r cyswllt 

MENTER AC 
ENTREPRENEURIAETH 
BLYNYDDOL PRIFYSGOL BANGOR 2019

ADOLYGIAD EFFAITH

O FYFYRWYR 
WEDI PROFI 
MASNACH

Roedd 99 o fyfyrwyr wedi dysgu sut i brofi 
masnach eu syniadau a derbyn cefnogaeth 
cyn dechrau busnes.  

http://api.wales/welcome-to-enterprise-by-design-2019
https://www.youtube.com/watch?v=JYIeP02fqNU
https://www.youtube.com/watch?v=ua5z-9e3hpM
https://www.qaa.ac.uk/docs/qaa/about-us/enterprise-and-entrpreneurship-education-2018.pdf?sfvrsn=20e2f581_10

