
Sut i Groesawu  
Ymwelwyr â Chwn

Pecyn Cymorth Cyfeillgar i Gwn



Oeddech chi’n gwybod bod gan  
6-7 miliwn o gartrefi yn y DU gwn?  
 
Yn 2020-2021 yn unig, credir bod 1.5m o gwn 
ychwanegol wedi’u caffael. Gellir priodoli’r 
ymchwydd hwn mewn perchnogaeth anifeiliaid 
anwes yn rhannol i’r achosion o Covid19 a’r cloeon 
dilynol. Gan fod ffrind blewog am oes ac nid yn 
unig ar gyfer y pandemig, mae ein cymdeithion 
pedair coes yma i aros ac mae hynny’n golygu 
hefyd arhosiadau cyfeillgar i gwn a diwrnodau  
allan llawn hwyl yn lleol.

Mae’r rhan fwyaf o bobl sy’n berchen ar gi yn cynllunio eu gweithgareddau cymdeithasol a’u gwyliau 
o’u cwmpas ac, yn amlach na pheidio, mae’n well ganddynt wneud rhywbeth lle gallant ddod â’u ci 
gyda nhw. Mewn gwirionedd, mae 83% o berchnogion cŵn yn teimlo’n euog am adael eu cŵn.
 
Pen-y-bont ar Ogwr yw’r lle perffaith i berchnogion cŵn gan ei fod yn cynnig digonedd o deithiau 
cerdded a thraethau golygfaol i’w harchwilio, a bydd y pecyn cymorth hwn yn eich helpu i ennill fwy 
o gwsmeriaid drwy apelio at berchnogion cŵn. Fe’i bwriedir fel canllaw ac nid yw’n rhestr wirio.
 
Drwy fanteisio ar y rhwydwaith hwn, byddwch yn gweld bod eich busnes yn elwa yn ariannol a bod 
ar frig argymhellion cymheiriaid, sydd bob amser yn cael eu rhannu ledled y gymuned cŵn.
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Cynigiwch bowlenni cŵn gyda dŵr ffres.

Cael danteithion cŵn wrth law.

Darparwch fin gwastraff cŵn dynodedig.

Cyfeiriwch yn glir at ble y caniateir carthion 
ar eich eiddo a lle na chânt eu caniatáu.

Darparwch wybodaeth am god ymddygiad 
o fewn eich busnes ar gyfer cŵn a allai olygu 
peidio â gadael ci heb oruchwyliaeth, peidio 

â gadael iddynt redeg yn rhydd ac ati.

Amlygwch deithiau cerdded lleol  
i’ch cwsmeriaid.

Amlygwch y cod cefn gwlad i’ch 
cwsmeriaid a bod yn berchnogion cŵn 

cyfrifol o amgylch anifeiliaid fferm.

Rhowch gyngor i’ch cwsmeriaid am 
gyfyngiadau tymhorol ar draethau lleol.

Syniadau da i fusnesau ar 
draws pob sector



Syniadau ychwanegol ar gyfer llety sy’n croesawu cwn  

• Sicrhewch fod lle i westeion ymlacio a mwynhau diod a rhywbeth i’w fwyta gyda’u cŵn. 

• Darparwch welyau cŵn cyfforddus mewn ystafelloedd ac ardaloedd penodol sy’n croesawu cŵn.

• Darparu gwybodaeth am bractisau milfeddygol lleol, siopau anifeiliaid anwes, darparwyr gofal dydd cŵn,  
a gweinyddwyr cŵn.

• Darparu gwybodaeth am atyniadau lleol, lletygarwch, a dewisiadau trafnidiaeth sy’n ystyriol o gŵn.

Syniadau ychwanegol ar gyfer lleoliadau neu 
atyniadau lletygarwch cyfeillgar i gwn  

• Darparwch ardal sy’n croesawu cŵn i eistedd ac ymlacio.

• Cynnal a hyrwyddo digwyddiadau sy’n croesawu cŵn.

• Darparwch opsiwn cyfeillgar i gŵn ar eich bwydlen.

Gwesty Coed Y Mwstwr
Astudiaeth Achos

Bar Coffi a  
Chacennau Hyde Out   
yng Ngwarchodfa Natur 
Genedlaethol Cynffig

Astudiaeth Achos

Mae Gwesty Coed y Mwstwr yn hafan i bobl a 
chŵn fel ei gilydd. P’un a ydych yn ymwelwyr dydd 
neu’n westeion dros nos, cewch bleser pur.

Mae’r plasty Fictoraidd swynol wedi’i leoli ar ochr bryn deiliog, 
coediog ac mae’n fan cychwyn gwych i archwilio, neu fe allech 
chi aros yn llonydd ac ymlacio gyda thân mawr.
 
Maent wedi saernïo amgylchedd yn ofalus lle gall pobl sy’n hoff 
o gŵn a phobl heb gi fwynhau gyda’i gilydd.
 
Mae yna lawer o ddanteithion coginiol ar gael, dychmygwch 
ambell goctêl wrth y tân, bwyd Cymreig modern blasus, a the 
prynhawn i bobl a chŵn!
 
Bydd gwesteion yn dod o hyd i jar o fisgedi cŵn wrth gyrraedd 
ar gyfer eu ffrind blewog a gwybodaeth am yr holl weithgared-
dau lleol sy’n croesawu cŵn a lleoedd i ymweld â nhw.
 
Ar ôl diwrnod hir o archwilio neu ymlacio, gall gwesteion encilio 
i un o ystafelloedd cyfeillgar i gŵn y gwesty i gael noson dda  
o gwsg.

Wedi’i leoli y tu allan i Warchodfa Natur 
Genedlaethol Cynffig, mae The Hyde Out yn 
cynnig y lle perffaith i gerddwyr a’u cŵn gail saib, 
wedi’i amgylchynu gan harddwch naturiol.

Mae’r Hyde Out yn defnyddio pob cynnyrch lleol, o’u coffi i’w 
cacennau, a hyd yn oed y llaeth maen nhw’n ei ddefnyddio.
 
Mae meinciau i gyd-fynd â’r drol goffi hynod, lle gallwch chi 
ail-lenwi gyda danteithion melys a diod boeth, ac mae hyd yn 
oed hufen iâ a puppuccino’s ar gyfer eich ci!

“Rydym bob amser wedi bod yn gyfeillgar 
iawn i gŵn ond ers y pandemig, mae wedi 
dod hyd yn oed yn fwy poblogaidd i fwynhau 
arhosiad DU ar gyfer y teulu cyfan. Rydyn 
ni’n hoffi sicrhau bod aelodau’r teulu blewog 
yn cael gofal cystal â’u perchnogion wrth 
ymweld â ni.”  

meddai Rheolwr Marchnata Grŵp,  
Stephanie Hobrow 

“Mae bod yn y Warchodfa Natur ac wedi’i 
hamgylchynu gan deithiau cerdded hardd yn 
wirioneddol annog cerddwyr cŵn. Fel bar coffi 
symudol, rydym yn gallu darparu coffi a chacennau 
gwych, a danteithion llawn cystal i gŵn o fusnes 
lleol arall, ynghyd â dŵr ffres cyson. Mae gennym 
ni hefyd fagiau baw cŵn wrth law bob amser os 
bydd unrhyw un yn cael ei ddal yn fyr!”  

meddai’r perchennog, Emma Bevan Hyde. 
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Hud a lledrith marchnata  
 
Unwaith y byddwch chi’n barod i groesawu cwn, mae’n bryd dechrau ei hyrwyddo ymhlith 
perchnogion cwn. Llenwch eich sianeli cyfryngau cymdeithasol gyda delweddau a chynnwys 
cyfeillgar i gwn.

Bydd hyn yn naturiol yn cynnwys lluniau o gŵn ciwt yn mwynhau eich busnes felly ni ddylai ennyn ymgysylltiad fod yn rhy anodd.  
Er enghraifft, pan fydd gan gi eu puppuccino dros ei drwyn, gwnewch yn siŵr eich bod yn tynnu llun a rhannu llun!

Crëwch restr o hashnodau ar thema cŵn i’w rhannu â’ch postiadau i sicrhau bod y rhai sy’n chwilio am leoedd sy’n croesawu cŵn i 
ymweld â nhw yn gweld eich cynnwys. Mae enghreifftiau’n cynnwys #DogFriendlyUK #LletyCyfeillgariGŵn #TeithioCyfeillgariGŵn  
#GwyliauCyfeillgariGŵn #CyfeillgariAnifeiliaidAnwes #Dogswhotravel #CroesoiGymru

Fel rhan o ymgyrch farchnata cyfeillgar i gŵn Ymweld â Pen-y-bont ar Ogwr – Hoff CŴN Pe Byddech Yma – rydym wedi creu banc o 
gynnwys y gallwch gael mynediad iddo https://cy.visitbridgend.co.uk/tourism-business-support. Peidiwch ag anghofio ein tagio i 
mewn i’ch postiadau (@visitbridgend a #HoffCŴNPeByddechYma) fel y gallwn ei rannu ar ein sianeli.

Hefyd, cadwch lygad ar y cynnwys sy’n gyfeillgar i gŵn rydych chi’n cael eich tagio ynddo gan gwsmeriaid a gwnewch yn siŵr eich bod 
chi’n ei ail-rannu ar eich sianeli cyfryngau cymdeithasol eich hun, mae’n ffordd wych o feithrin perthynas â’r cŵn, mamau a thadau cŵn 
sydd ar gael, sy’n annog pobl i barhau i ddychwelyd.

Yn ogystal â rhannu cynnwys trwy gyfryngau cymdeithasol, gwnewch yn siŵr eich bod yn rhestru eich busnes fel un sy’n croesawu cŵn ar 
wefannau fel www.dogfriendly.co.uk / www.doggiepubs.co.uk / www.teamdogs.co.uk / https://cy.visitbridgend.co.uk/pages/dog-
friendly a gofalwch eich bod yn rhannu ysbrydoliaeth leol ar y wefan gyda’ch cwsmeriaid. Dylech hefyd ofyn i’ch cwsmeriaid ddarparu 
adolygiadau cyfeillgar i gŵn ar wefannau fel Trip Advisor.

tourism@bridgend.gov.uk
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