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Cyf:  Cylchlythyr Cyngor Tref Abergele  
 
Fel yr ydych, mae'n debyg, yn gwybod y bydd  ‘I’m a Celebrity’ yn dychwelyd i Abergele eleni ac 
mae'r Cyngor yn awyddus i hyrwyddo'r  busnesau yn y dref gymaint â phosibl. 
 
Rydw i'n ysgrifennu atoch i'ch hysbysu am gyfle i hysbysebu yng Nghylchlythyr Cyngor y Dref. Mae'r 
Cylchlythyr yn cael ei e-bostio i gyfranwyr ac ar wefan Abergele/Pensarn www.abergelepensarn.co.uk 
 
Os hofferch fanteisio ar bosibliadau hysbysebu'r Cylchlythyr i hyrwyddo eich busnes, a thrwy hynny 
ein helpu ni i gadw costau cynhyrchu 'r cyhoeddiad lleol gwerrhfawr hwn  i'r isafswm, mae'r costau fel 
a ganlyn:-   
 
A  1/8 tudalen     [tua maint  10 cm x 7 cm] =  £18.00 
B  ¼ tudalen      [tua maint  10 cm x 14 cm] =  £35.00 
C  ½ tudalen      [tua maint  21 cm x 15 cm] =  £69.00 
D  Tudalen lawn   [A4]   =           £98.00 
 
Fe fydd y rhifyn nesaf posibl i hysbysebu ynddo'n cael ei ddosbarthu ar gyfer y Nadolig, 2021,a'r 
dyddiad olaf ar gyfer derbyn hysbysiadau i'w cynnwys yn y rhifyn hwn fydd  Medi 30ain, 2021. I 
gynnwys hysbyseb cwblhewch a dychwelwch y pro-forma amgaeëdig.     
 
Os gwelwch yn dda peidiwch â phetruso cysylltu efo fi os bydd gennych unrhyw gwestiynau.    
 
Cofion cynnes,  
 

 

Clerc y Cyngor.        
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1/8 tudalen 

£18.00 rhifyn 

 

1/4 Tudalen 

£35.00rhifyn 

3 rhifyn yn flynyddol  

Y Pasg, Haf a’r  Nadolig 

1/2 TUDALEN 69.00 rhifyn 

 

TUDALEN  LAWN  98.00rhifyn 

 

Hysbysebwch yng Nghylchlythyr  

Abergele   

www.abergelepensarn.co.uk 

Caiff y Cylchlythyr ei e-bostio i gyfranwyr  ac ar 

wefan AbergelePensarn 3 gwaith y flwyddyn.   

Mae gostyngiadau ar gael am archebion 

lluosol/blynyddol 



 

V 2016’17 

 

Cais am Hysbyseb  -  Cylchlythyr Cyngor Tref Abergele    
 

Nodwch os gwelwch yn dda faint yr hysbyseb fydd ei hangen:     
 Cost (Fesul Cyhoeddiad): 
 
A – 1/8 Tudalen  (tua 10cm x 7cm)     £18.00  ⃝ 

 
B – ¼ Tudalen  (tua  10cm x 14cm)     £35.00  ⃝ 

 

C – ½ Tudalen  (tua 21cm x 15cm)     £69.00  ⃝ 

 
D – Tudalen lawn  (A4)      £98.00  ⃝ 

____________________________________________________________________________________ 
 
Fe hoffwn osod hysbyseb yng nghyhoeddiad(au) canlynol Cylchlythyr Cyngor Tref Abergele 
www.abergelepensarn.co.uk : 
 
1  rhifyn yn unig                     £…………….  
 
2  rifyn yn unig     -10% gostyngiad   £……….….. 
 
3  rhifyn                -20% gosfyngiad   £……….….. 
 
Enw cyswllt:      ………………………………………….. 
 
Enw busnes:    ……………………………………………… 
 
Cyfeiriad anfoneb:      ……………………………………………………………………...…………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………..…… 
 
…………………………………………………..……………………….…………………………………… 
 
Teleffon: …………………………..……………E-Bost: ……….…………………………………… 
 
Llofnod:    ………………………………………………… Dyddiad:   ………………………………… 
 
NODWCH  OS  GWELWCH  YN  DDA:  Cyflwynwch eich hysbyseb yn union fel yr hoffech iddi gael ei 
hargraffu, trwy e-bost i info@abergele-towncouncil.co.uk . Dylai lluniau neu logos fod ar ffurf .tif neu 
.jpeg. Cymerir yn ganiatâol y bydd yr hawl perthnasol wedi ei gael ar gyfer defnydd o'r logos. Fel arall, gellir 
cyflwyno fersiwn printiedig ar gyfer ei sganio.    
 
Fe godir anfonebau ar dderbyn y ffurflen archebu. Fe ddylid gwneud sieciau'n daladwy i 'Cyngor Tref 
Abergele', gyda rhif yr anfoneb ar y tu ôl.  
 
Neu daliadau trwy drosglwyddiad banc i  
 
Banc   Lloyds Bank plc 
Côd dosbarthu   77-48-19 
Rhif cyfrif     19048060 
 
DS:  Os yn talu trwy drosglwyddiad banc defnyddiwch eich enw busnes neu rif anfoneb fel cyfeiriad.    
 

Yn unol â rheolau gwarchod data, mae'r swyddfa hon yn prosesu data personol ar gyfer dibenion hysbysebu 
Cylchlythyr ar sail gyfreithiol tasg gyhoeddus. Mewn achosion pan nad yw'r sail gyfreithiol hon yn ddigonol nac yn 
benodol fe fydd angen caniatâd. Fe gysylltir gyda chi gan aelod o staff y swyddfa i sefydlu eich caniatâd.   
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