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11yyb -  
11:10yyb

CEMET - Y bennod nesaf Clayton Jones 
CEMET

11:10yyb -  
11:20yyb

Technoleg ar y Stryd Fawr - technoleg ddatblygol yn nwylo 
manwerthwyr lleol

Victoria Mann 
NearMeNow

11:20yyb -  
11:30yyb

Sut mae profiad rhith-wirionedd ymgolli yn helpu gofalwyr i 
ddeall y problemau sy’n wynebu’r rheiny â dementia

Derick Murdoch 
Galactig 

11:35yyb - 
11:45yyb

SingleReality - Ymdrwytho cysurus Dr Rob Black  
RealSpace Ltd

12:10yyp - 
12:20yyp

Cyflwyniad i gyfleoedd cyllido DASA a sut i arloesi yn y 
marchnadoedd amddiffyn a diogelwch

Dr Dudley Hewlett 
DASA

12:25yyp -  
12:45yyp

Cyflwyno cymorth gan deulu Innovate UK Jon Wood, Louise Jones a 
Lyndon Jones 
Innovate UK

2yyp -  
2:10yyp

Datblygu ffatrïoedd SMART Frits van Calker 
RFIDdirect Ltd

2:15yyp - 
2:25yyp

Cynilion fel gwasanaeth Amit Slaich a Gareth 
Hendry 
weflip

3yyp - 
3:10yyp

Sain Gyflym - Dadansoddiad Acwsteg Cyflym ar gyfer 
Awyrofod ac Is-ffrâm Cerbydau Modur

David Standingford 
Zenotech Ltd

3:15yyp - 
3:25yyp

Sut a pham mae’r rhyngrwyd pethau diwydiannol yn barod i 
drawsnewid cadwyni cyflenwi byd-eang

Paul Byrne,  
PIN IoT

3:30yyp - 
3:40yyp

Datblygiadau diweddar mewn gweithgynhyrchu 
cyfansoddiau’n gyflym

Yr Athro Richard Day 
Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Llwyfan arddangos

Llwyfan gweledigaeth

Agenda

Cyfarfod â’r arbenigwyr

10yyb -  
10:30yyb

Effaith technoleg datblygol ar fusnes a diwydiant Trafodaeth Panel

10:30yyb -  
10:50yyb

Bargen twf Gogledd Cymru Ashley Rogers 
Cyngor Busnes Gogledd 
Cymru Mersey Dee

11:40yyb -  
12yyp

Modelau aflonyddu – gwybod digon i fod yn beryglus Dr Debra Williams 
Motokiki

1:30yyp -  
1:50yyp

Digideiddio cydosodiad David Harra 
Airbus

2:30yyp -  
2:50yyp

Sensor City - Y tu mewn i ganolfan arloesedd synwyryddion 
byd-eang

Dr Joanne Phoenix 
Sensor City Liverpool Ltd

3:30yyp -  
4:00yyp

Sut i fynd o syniad i fusnes wedi’i ariannu, a chynnyrch y mae 
eich cwsmeriaid yn dwlu arno

Anthony Rose 
SeedLegals

11yyb -  
12yyp

SMART Innovation a Intellectual Property Llywodraeth Cymru, Innovation Point, 
Jumpstart a Busnes Cymru

2yyp - 
3yyp

Innovate UK, Knowledge Transfer Network, Enterprise Europe Network, The ESTnet, 
Airbus Endeavr, CEMET a Seiber Cymru



Cyflwynydd - Nia Parry

Ganed y cyflwynydd teledu a radio, yn Ynys Môn, ac mae bellach yn byw yng 
Nghaernarfon. Mae gan Nia brofiad helaeth mewn darlledu, fel cynhyrchydd, datblygwr 
rhaglenni, a chyflwynydd. Mae wedi cyflwyno rhaglenni a chyfresi eang ac amrywiol, o 
adloniant ysgafn a rhaglenni cylchgrawn i raglenni dogfen sy’n procio’r meddwl. Mae 
Nia wedi arwain nifer o ymgyrchoedd hysbysebu ar gyfer cwmnïau mawr ac mae’n llais 
nifer o lyfrau plant. Mae’n ymddangos yn rheolaidd ar BBC Radio Wales.

Llwyfan 
Gweledigaeth

Cadeirydd - Cyngor Busnes Gogledd Cymru Mersey Dee
Ashley Rogers

Ashley Rogers yw Cadeirydd Cyngor Busnes Mersi a’r Ddyfrdwy, 
sef corff ymbarél y sector preifat sy’n cynrychioli sefydliadau busnes 
allweddol yn y rhanbarth. Mae Ashley yn aelod gweithgar o’r bwrdd, 
ac yn arweinydd y sector preifat ar Fwrdd Uchelgais Economaidd 
Gogledd Cymru. Mae hefyd yn aelod o grŵp cyflwyno cysylltedd 
digidol y bwrdd, sydd â ffocws cryf ar arloesedd a thechnoleg newydd. 
Tyfodd Ashley i fyny yn gweithio ym musnes twristiaeth ei deulu ar 
arfordir gogledd Cymru, cyn mynychu Prifysgol yn Swydd Efrog yn 
astudio Marchnata. Mae ganddi gefndir mewn Datblygu Masnach 
Ryngwladol ar gyfer Gweriniaeth Iwerddon, a Datblygu Cynhyrchion 
Ewropeaidd ar gyfer busnesau cynhyrchion defnyddwyr yr UD a’r DU. 
Mae Ashley bellach yn rhedeg ei ymgynghoriaeth datblygu busnes a 
marchnata ei hun, Gill & Shaw Ltd.

Prif Weithredwr  
Innovation Point

Rheolwr Gyfarwyddwr  
The ESTnet

Rheolwr Masnachol 
CEMET

Pennaeth Swyddog Gweithrediadau 
Airbus Endeavr Wales

Rheolwr Rhanbarthol - Cymru 
Innovate UK

Trafodaeth Panel
David Warrender Avril Lewis MBE

Matthew Smith Nick Crew

Jon Wood

10yyb - 10:30yyb

10:30yyb - 10:50yyb



Cyfarwyddwr Gweithredol Interim - Sensor City Liverpool Ltd

Prif Weithredwr a Cyd-sylfaenydd - SeedLegals

Dr Joanne Phoenix

Anthony Rose

Mae Joanne wedi arwain datblygu’r ecosystem yn Sensor City ers mis 
Mehefin 2016 ac mae’n cymryd rhan weithredol mewn cefnogi cwmnïau 
tenantiaid ac entrepreneuriaid lleol, yn ogystal â chodi ymwybyddiaeth 
o Sensor City a’i weithgareddau ledled y wlad. Mae ganddi rwydwaith 
busnes helaeth yng ngogledd-orllewin Lloegr, a dros 17 mlynedd o brofiad 
yn creu a chefnogi cwmnïau technoleg newydd, a chynorthwyo i godi arian.  

Mae Joanne yn helpu i greu cymuned fywiog o fusnesau sy’n ymwneud â 
synwyryddion cysylltiedig â Sensor City, ac mae wrthi’n cefnogi cwmnïau 
i ddatblygu busnesau a syniadau newydd, gan amlygu a chychwyn 
perthnasoedd allweddol.

Mae Anthony yn weledydd technegol a chynnyrch, ac mae ei yrfa wedi 
cynnwys graffeg 3D, cerddoriaeth P2P, fideos ar y rhyngrwyd, teledu 
cymdeithasol, a chymunedau ar-lein. Yn 2016, fe wnaeth Anthony gyd-
sefydlu SeedLegals, llwyfan technoleg gyfreithiol newydd chwyldroadol 
sy’n caniatáu i fusnesau newydd a buddsoddwyr gwblhau’r elfennau 
cyfreithiol sydd eu hangen i adeiladu, tyfu ac ariannu eu busnes, am 
ffracsiwn o gost defnyddio cwmni cyfreithiol.

Caiff Anthony ei adnabod fel “Y dyn sy’n gyfrifol am BBC iPlayer”, ac 
roedd yn rhedeg yr iPlayer a gwasanaethau eraill y BBC rhwng 2007 a 
2010, gan ddatblygu’r iPlayer o’r cyfnod cyn lansio, i fod yn llwyddiant 
mawr. Mae portffolio patentau Anthony yn cynnwys patentau ar gyfer 
gwobrau ar-lein dosranedig, darganfod cynnwys a theledu rhyngweithiol.

2:30yyp - 2:50yyp

3:30yyp - 4:00yyp

Prif Weithredwr - Motokiki

Pennaeth Arloesi a Datblygu ar gyfer Cydosod - Airbus

Dr Debra Williams

David Harra

Mae Debra yn un o fenywod busnes blaenllaw Prydain, gyda hanes 
profedig a dawn reddfol am gynhyrchu twf ac amlygu cyfleoedd busnes 
newydd. Fe’i henwyd yn Gymraes y Flwyddyn ar gyfer Arloesedd, ac 
enillodd y Wobr Cyflawniad Oes.

Mae Debra wedi bod mewn sawl uwch rôl yn rhai o fusnesau mwyaf 
adanbyddus y DU, gan gynnwys Confused.com, Admiral, Tesco Bank a 
News Corporation. Yn ddiweddar, lansiodd safle cymharu teiars di-duedd 
cyntaf y DU, MotoKiKi. Mae’n siaradwr cyhoeddus, yn angel buddosddi, 
ac yn ymgynghorydd rhyngwladol. Mae hi’n aelod o Fwrdd Sefydliad The 
Alacrity, Prifysgol Abertawe, ac Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau. 
Mae’n Gadeirydd Gyrfa Cymru, ac yn llygennad ar gyfer Tŷ Hafan.

Mae gan David brofiad helaeth ym maes gweithgynhyrchu yn y 
diwydiant awyrofod ledled Ewrop. Dechreuodd ei yrfa mewn Peirianneg 
Gweithgynhyrchu yn Broughton yn y DU, ac mae wedi gweithio yn 
Sbaen, ac yn yr Almaen yn fwyaf diweddar, lle’r oedd yn gyfryngol mewn 
diffinio’r system ddiwydiannol ar gyfer cynnydd y Rhaglen Eil Sengl.

Yn swydd bresennol David, sef Pennaeth Arloesi a Datblygu ar 
gyfer Cydosod, mae ganddo dîm wedi’i leoli ar draws ôl-troed 
gweithgynhyrchu Ewropeaidd Airbus. Mae ganddo genhadaeth benodol 
o ddatblygu a chyflwyno technoleg arloesol i 11 o ffatrïoedd a 4 llinellau 
cydosod terfynol i ategu rhaglenni awyrennau presennol ac yn y dyfodol. 

11:40yyb - 12:00yyp

1:30yyp - 1:50yyp



Cyflwynydd - Geraint Hardy
Mae Geraint yn gyflwynydd teledu, radio a chorfforaethol â 12 mlynedd o brofiad byw. 
Mae ei waith yn cynnwys cyflwyno chwaraeon byw ar gyfer BBC Radio Wales a Radio 
Cymru, Capital Breakfast, Sportsround, Match of the day Kickabout, Sgorio a Clwb.  Ef yw 
cyflwynydd  y rhaglen wyliau ar S4C, Codi Pac, ar hyn o bryd. Mae ei waith corfforaethol yn 
cynnwys gwaith i’r Principality, Barclays Premier League, Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd, 
Gleision Caerdydd, LOCOG a’r Pwyllgor Darlledu Olympaidd. Mae Geraint yn falch iawn o 
gael ymuno â’r tîm yn Wrecsam yr wythnos hon.

Expo Stage

Prif Weithredwr a Sylfaenydd - NearMeNow 

Rheolwr Rhaglen - CEMET

Victoria Mann

Clayton Jones

Victoria sy’n gyfrifol am greu’r ap. Mae ei hegni a’i brwdfrydedd i 
gefnogi busnesau lleol wedi dod ar app yn fyw. Mae wedi lansio’r 
ap yn Gaerdydd a Bont-fawn. Ers hynnu mae Bont-faen wedi ennill 
Gwobr ‘Rising Star Wales’ y Great British High Street.

Mae gan Clayton dros 15 mlynedd o brofiad yn gweithio gyda 
phrosiectau wedi’u hariannu gan Ewrop, ac mae’n gyfrifol am reoli 
cyflawni prosiectau ymchwil a datblygu cydweithredol yn CEMET.  
Heddiw, bydd Clayton yn rhannu datblygiad newydd a chyffrous yn 
nhaith CEMET.

11:00yyb - 11:10yyb

11:10yyb - 11:20yyb

Cyfarwyddwr Creadigol - Galactig
Derick Murdoch

Mae Derick yn hen law yn y maes, mae’n canolbwyntio ar ehangu 
unigrywiaeth prosiect. Gweithiodd gyda BBC Scotland am 8 mlynedd, 
yn creu prosiectau amlieithog rhyngweithiol, a 5 mlynedd yn y sector 
masnachol fel Uwch Ddylunydd ar gyfer Tinopolis Rhyngweithiol. Yn 
2011, sefydlodd Derick Galactig, sef asiantaeth ddigidol lwyddiannus 
yng Nghaernarfon, gogledd Cymru.

11:20yyb - 11:30yyb



Rheolwraig Trosglwyddo Gwybodaeth - Egni -  
Rhwydwaith Trosglwyddo Gwybodaeth

Pennaeth Rhaglenni Ewropeaidd - BIC Innovation

Louise Jones

Lyndon Jones

Ymunodd Louise â’r Rhwydwaith Trosglwyddo Gwybodaeth yn 2013 
gyda ffocws ar Ffotoneg yn arwain ar weithgarwch ym maes ynni solar, 
laserau a golau, a chefnogi rhanbarth gogledd Cymru. Arweiniodd 
Louise ar weithgareddau gweithgynhyrchu ychwanegion/argraffu 3D 
(AM), ac mae bellach yn arwain ar Grid Gwasgaredig a Chynhyrchu 
Ynni. 

Mae Lyndon yn arwain tîm sy’n cyflwyno Enterprise Europe Network 
(EEN) ac Innovate2Succeed ledled Cymru. EEN yw rhwydwaith arloesi 
a rhyngwladoli mwyaf y byd ar gyfer BBaChau, yn cefnogi twf trwy 
ryngwladoli arloesiadau trwy bartneriaethau â chwmnïau yn y 60 a mwy 
o wledydd eraill y rhwydwaith. Mae gan Lyndon gefndir diwydiannol o 
21 mlynedd mewn ymchwil a datblygu, a rheoli cynhyrchion systemau 
isgoch.

Rheolwr Gyfarwyddwr - RFIDdirect Ltd
Frits van Calker 

Mae gan Frits dros 25 mlynedd o brofiad yn creu atebion sy’n cynnwys 
y ‘smart-factor’ mewn gweithgynhyrchu, trwy alluogi  Adnabyddiaeth 
Awtomatig a Dal Data – gyda ffocws ar dechnoleg RFID. Mae Frits 
yn eiriolwr hyrwyddo anghenion entrepreneuraidd busnesau micro a 
bach, ac mae’n ennill cefnogeth y llywodraeth a sefydliadau addysgol.

2:00yyp - 2:10yyp

Rheolwr Rhanbarthol - Cymru - Innovate UK
Jon Wood 

Jon yw Rheolwr Cymru yn Innovate UK, sef asiantaeth arloesedd y DU. 
Mae Jon yn gweithio gyda rhanddeiliaid allweddol yng Nghymru i 
ddatblygu cysylltiadau a chydgysylltiadau cryfach rhwng strategaethau 
arloesi lleol a chenedlaethol.

Partner Arloesedd - DASA
Dr Dudley Hewlett 

Dudley yw Partner Arloesedd DASA ar gyfer gogledd canolbarth 
Lloegr, a gogledd Cymru. Ei rôl yw meithrin a chynnal perthnasoedd 
allanol gyda rhanddeiliaid allweddol ar draws y diwydiannau amddiffyn 
a diogelwch, BBaChau, academia, y trydydd sector, a cheisio’n 
rhagweithiol gyfleoedd newydd a darparu cysylltiadau i gyflenwyr a 
phartneriaid defnyddiol.

Prif Weithredwr a Sylfaenydd - RealSpace Ltd
Dr Rob Black

Sefydlodd Rob RealSpace Ltd. Ar ôl cwblhau ei PhD gyda Sony 
Interactive Entertainment yn astudio Technolegau Ymgolli, sefydlodd 
Rob ar y cyd ganolfan rhithwirionedd/realiti estynedig yn Lerpwl. Mae 
Real Space yn gwneud technolegau ymgolli yn hygyrch ac yn hawdd 
i’w defnyddio.

11:35yyb - 11:45yyb

12:10yyp - 12:20yyp

12:25yyp - 12:45yyp



Dirprwy Is-ganghellor, Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Prif Swyddog Gweithredol, PIN IoT

Yr Athro Richard Day

Paul Byrne

Ymunodd Richard â Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam ym mis Ionawr 
2010 fel Athro Peirianneg Cyfansoddiadau. Mae bellach yn Ddirprwy 
Is-ganghellor Ymchwil, yn ogystal â pharhau yn ei rôl fel athro 
peirianneg. Mae wedi treulio llawer o’i amser ymchwilio dros y 
pedair blynedd diwethaf yn gweithio gyda High Value Manufacturing 
Catapult yn edrych ar ddulliau i gynyddu cyfradd gweithgynhyrchu 
cyfansoddiadau.

Cyfarwyddwr Bwrdd profiadol, a gweithiwr proffesiynol ym maes 
gwerthu, marchnata a strategaeth sy’n canolbwyntio ar ddatgloi cyfle 
gwerth sy’n gweddnewid o’r rhyngrwyd pethau diwydiannol. Mae’n 
Brif Swyddog Gweithredol PIN IoT, sef menter a sefydlwyd gan dîm o 
arbenigwyr i ddylanwadu ar dechnolegau’r rhyngrwyd pethau i fynd i’r 
afael ag aneffeithlonrwydd helaeth mewn cadwyni cyflenwi byd-eang. 
Mae ganddo dros 15 mlynedd o brofiad mewn cadwyni cyflenwi, 5 
mlynedd mewn datblygu atebion technoleg arloesol i wella rheoli a 
gwelededd asedau symudol. MBA o Cranfield.

3:15yyp - 3:25yyp

3:30yyp - 3:40yyp

Cyfarwyddwr a Cyd-sylfaenydd - Zenotech Ltd

Rheolwr Cynhyrchion - weflip (rhan o’r Grŵp GoCompare)

Uwch-beiriannydd Meddalwedd - weflip (rhan o’r Grŵp GoCompare)

David Standingford

Amit Slaich

Gareth Hendry

Cyn cyd-sefydlu Zenotech Ltd, roedd David yn gweithio fel darlithydd 
ym Mhrifysgol Adelaide, fel ymchwilydd ym Mhrifysol Delaware ac, 
yn fwyaf diweddar, yng Nghanolfan Uwch-dechnoleg BAE Systems 
fel Arweinydd Technoleg Thema ar gyfer Dylunio, Deunyddiau a 
Thechnoleg, ac yn gyfrifol  am Beirianneg Cyfrifiannu, Strategaeth TG, 
Gwyddor Deunyddiau a Lladradeiddiwch.

Mae Amit wedi gweithio yn y diwydiant gwasanaethau ariannol ers 
dros 10 mlynedd, gyda ffocws ar sut gall technoleg wella mynediad a 
phrofiad o fewn y gwasanaethau ariannol.

Mae gan Gareth dros 20 mlynedd o brofiad mewn peirianneg meddalwedd.

2:15yyp - 2:25yyp

3:00yyp - 3:10yyp



Innovate UK/KTN

The ESTnet

CEMET

Airbus Endeavr

Mae Innovate UK yn ariannu a chefnogi syniadau gwyddoniaeth a 
thechnoleg sy’n hybu twf economaidd. Cewch gyfarfod â’r tîm, gan 
gynnwys cynrychiolwyr o Innovate UK, The Knowledge Transfer Network a 
Enterprise Europe Network.

ESTnet - y rhwydwaith ar gyfer y diwydiant technoleg yng Nghymru. ESTnet 
yw llais y diwydiant ar gyfer y diwydiant, ac mae’n cynorthwyo busnesau i 
wneud busnes trwy lywio, dylanwadu a chysylltu.

Mae CEMET yn credu bod arloesedd yn rhan hanfodol o dwf busnes ac 
mae’n rhagweld Cymru lle mae busnesau’n arloesi’n barhaus. Maent yn 
cefnogi busnesau o Gymru i greu a mabwysiadu technolegau newydd trwy 
brosiect ymchwil cydweithredol pwrpasol wedi’i ariannu.

Comisiynydd prosiectau ymchwil a technoleg yw Endeavr sydd yn taclo 
problemau hud diwydiant. O prosiect yn ei camau cyntaf i cysyniad wedi'i 
brofi - y pwynt ble mae gwerth masnachol yn gyflawnedig.

2:00yyp - 3:00yyp

Seiber Cymru
Mae Seiber Cymru yn darparu amgylchedd diogel i unigolion a sefydliadau 
gydweithio a thrafod diogelwch seiber ar draws Gymru. Mae aelodau yn cynnwys 
Busnes, Llywodraeth, Y Gyfraith ac Academig. Yn cynrychioli Seiber Cymru mae 
Boyns Information System sydd yn ddarparwyr gwasanaeth IT cyfrifol sydd yn 
helpu busnesau i ddod yn ardystiedig i safon Hanfodol Seiber.

Cyfarfod â’r arbenigwyr

Smart Innovation
Llywodraeth Cymru

Innovation Point
Cefnogi twf busnes strategol a mynediad at gyllid 

Jumpstart
Credydau treth ymchwil a datblygu

Eiddo Deallusol
Llywodraeth Cymru

Busnes Cymru

Bydd tîm SMARTInnovation wrth law i gynnig cyngor a chymorth arbenigol 
i fusnesau Cymru sy’n ceisio cyflawni Arloesedd, ac Ymchwil a Datblygu.  

Mae Innovation Point wedi bod ar flaen y gad ym maes technoleg ers 2015, yn dod o hyd 
i syniadau ac yn hybu gwerth dros £2.5m o gyllid buddsoddi trwy gyllid grantiau ymchwil 
a datblygu’r DU, rowndiau ecwiti preifat cynnar, a rhaglenni cyflymu llwyddiannus.

Dewch i siarad ag arbenigwyr yn Jumpstart ynghylch sut i hawlio gostyngiad 
treth ymchwil a datblygu, a’r set gyflawn o wasanaethau sydd ar gael.

O’ch helpu chi i ddatblygu cynhyrchion newydd a rheoli asedau eiddo deallusol i broblemau 
dylunio a gweithgynhyrchu, i fasnacheiddio ‘n llawn eich cynhyrchion, gwasanaethau, 
prosesau a thechnolegau newydd mae cymorth ar gael i chi ymmhob cam o’r broses arloesi. 
Caiff y cymorth ei anelu’n benodol at fusnesau ar sail technoleg yng Nghymru.

Ydych chi’n sefydlu busnes newydd? Neu’n tyfu eich busnes? Dewch i siarad â thîm Busnes 
Cymru a all roi i chi’r holl wybodaeth, cyngor ac arweiniad sydd eu hangen arnoch. 

11:00yyb - 12:00yyp



Partneriaid Cynnal
S2 Recruitment

C-STEM 

Mae S2 Recruitment yn recriwtiwr TG, gweithredol a pheirianneg arbenigol 
yng ngogledd Cymru, yn cyflenwi staff ar sail barhaol, dros dro a chontract. 
Rydym ni’n rhan o fusnes arobryn, gyda thîm profiadol, wedi’i hyfforddi’n 
broffesiynol, sydd wedi bod yn cyflenwi staff i fusnesau er 1980. Gadewch i 
ni ddod o hyd i’r unigolyn nesaf y byddwch chi’n ei gyflogi, heddiw. 

Ewch i: www.s2recruitment.co.uk 

Mae gweithredu diffwdan gwasanaethau CloudSMART C-STEM, yn rhoi 
cyfle i Benaethiaid TG a Diogelwch i gymryd rheolaeth dros gyflwyno, er 
mwyn cael profiad defnyddwyr cymwysiadau cyson, dibynadwy a diogel.  
Felly, yn darparu cymorth amhrisiadwy ar gyfer ymdrechion eu harweinwyr 
busnes i gyflawni cynhyrchiant disgwyliadwy yn fwy cost effeithiol.

Ewch i: www.c-stem.co.uk

Cyfarfod â’r prynwyr
Airbus

DASA

Mae Airbus yn arweinydd byd-eang mewn awyrennaeth, y gofod a 
gwasanaethau cysylltiedig. Yn 2017, cynhyrchodd refeniw gwerth €59 
biliwn, roedd yn cyflogi gweithlu o oddeutu 129,000 o bobl ac roedd yn 
gweithio gyda mwy na 12,000 o bartneriaid a chyflenwyr cynhyrchion a 
gwasanaethau ar gyfer cydrannau hedfan a heb fod yn hedfan. Heddiw, 
mae caffaeliad allanol Airbus yn gyfwerth â dros ddwy ran o dair o refeniw’r 
cwmni. 

Mae’r Cyflymydd Amddiffyn a Diogelwch (DASA) yn ganolfan arloesol 
i’r llywodraeth helpu’r sector preifat, cynghreiriaid ac academia i droi 
syniadau’n offer a gwasanaethau arloesol yn gyflymach ar gyfer defnyddwyr 
diogelwch cenedlaethol a’r lluoedd arfog.



VRGO

Zenotech

Sensor Cities

Arloesi Pontio Innovation
M-SParc
RIIO (Research, Innovation and Impact Office)

Security Foundry

SeedLegals

GoCompare

weflip

DASA

Weekly10

SBRI Centre of Excellence

Airbus

C-STEM

S2 Recruitment

Welsh Government – SMART Innovation & IP Experts

RFIDdirect Ltd

Cardiff University - Data Innovation Accelerator

Aberystwyth Innovation and Enterprise Campus Ltd

Atebion Solutions

ASTUTE 2020

Cyber Wales

North Wales Tech

Galactig

Pension the Pennies

Gas Assessment Training Centre Ltd

Evoke Education

NearMeNow

Motion Rail

CEMET

The ESTnet

Innovation Point

Innovate UK

Knowledge Transfer Network

Airbus Endeavr

Arddangoswyr 
Exhibitiors 


