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HELIX

Cyﬂwyniad
Mae’r Ganolfan Diwydiant Bwyd ZERO2FIVE ym Mhrifysgol
Metropolitan Caerdydd yn darparu busnesau bwyd gyda chymorth
technegol, gweithredol a masnachol i'w galluogi i gystadlu'n
fwy eﬀeithiol.

Arbenigedd
Mae'r Ganolfan Diwydiant Bwyd ZERO2FIVE yn cyﬂogi technolegwyr bwyd a diod proﬁadol, arbenigwyr
busnes ac uwch ddarlithwyr ac Athrawon sy'n arbenigo ym mhob agwedd ar brosesu bwyd a diod,
gweithgynhyrchu, materion masnachol, gweithredol a thechnegol.

Cyﬂeusterau
Adeiladwyd y Ganolfan Diwydiant Bwyd ZERO2FIVE yn bwrpasol i gefnogi'r diwydiant bwyd a diod.
Ceir cyfleusterau ar bedwar llawr sydd ar gael i'w defnyddio gan fusnesau.
Mae'r cyfleusterau yn cynnwys:
Mynediad i ﬀatrïoedd maint peilot ac oﬀer megis gofal isel a gofal uchel,
becws a swît pethau melys
Swît synhwyraidd o'r radd ﬂaenaf
Cegin Datblygu Cynnyrch Newydd
Ceginau hyﬀorddiant domestig
Cegin ymchwil
Ystafelloedd hyﬀorddiant/ystafelloedd bwrdd

Food Industry Centre
Cardiﬀ Metropolitan University

Canolfan Diwydiant Bwyd
Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Creu swyddi
yng Nghymru
mewn ﬀordd
arloesol

Mae’r Rhaglen Partneriaeth Busnes y Ganolfan Diwydiant Bwyd yn gynllun aelodaeth
blynyddol sy'n rhoi mynediad i gwmnïau i amrywiaeth o fanteision, megis cymorth
technegol a chyfreithiol.
Mae'r Rhaglen Partneriaeth yn hyblyg, pwrpasol ac wedi'i theilwra i anghenion unigol y busnes.
Gall ein partneriaid gael mynediad at gyﬂeusterau’r Ganolfan Diwydiant Bwyd ac arbenigedd y tîm
technegol, y staﬀ academaidd a mecanweithiau cymorth busnes. Gall ZERO2FIVE dynnu ar
arbenigedd o fewn Prifysgol Metropolitan Caerdydd sy'n cynnwys arbenigwyr mewn Gwyddoniaeth
Bwyd, Maethiad, Dieteteg, Deddfwriaeth Bwyd, Iechyd yr Amgylchedd, Safonau Masnach, Datblygu
Cynnyrch Newydd, Diogelwch Bwyd, Marchnata a Gwyddorau Biofeddygol.

Cymorth Masnachol
a Marchnata

“Dewislen” Rhaglen Partneriaeth Busnes
y Ganolfan Diwydiant Bwyd

Cymorth rheolaeth asiantaeth
Dethol asiantaeth

Cymorth technegol

Cymorth hyﬀorddiant
a datblygiad

Mynediad i gyﬂeusterau a chyfarpar

Presenoldeb mewn seminarau/
cynhadledd - am ddim

Datblygu brand

Dilysiad coginio

Gostyngiad o 25% mewn ﬃ ar
gyfer cwrs byr

Strategaethau a chynlluniau busnes

Cynllun ﬀatri
Deddfwriaeth bwyd

Brand a/neu gynllun brîﬀ

Rheolaeth categori
Presenoldeb mewn gweithdai
- am ddim

Archwiliad cyfathrebu ac
argymhellion

Adolygiad HACCP
Cyﬂeoedd marchnata

Cynllun cyfathrebu

Gwobr myfyriwr academaidd

Grwpiau ﬀocws defnyddwyr

Mynediad Sylfaen Met Caerdydd

Gwerthusiad synhwyraidd
defnyddwyr

Dilysiad HACCP
Archwiliad mewnol
Adolygiad labelu

Logo ar ein gwefan
Datblygu Cynnyrch Newydd
Defnydd logo
Dadansoddiad maeth

Rheoli prosiectau gydag
asiantaethau cynllunio

Hawliau enwi ar gyfer ystafelloedd
Dadansoddiad adolygu bwlch
QMS/cyn archwiliad
Dadansoddiad synhwyraidd
Cymorth technegol
Lleihau/adolygiad gwastraﬀ

Adolygiad marchnad/categori
Digwyddiadau rhwydweithio
Bwrdd partner
Cyﬂeoedd PR
Defnydd o ystafelloedd/
cyﬂeusterau cyfarfod

Strategaeth a chynlluniau
marchnata
Paratoi ar gyfer cyfarfod masnach
Cyﬂwyniadau masnach

I gael gwybod mwy, cysylltwch â:
 ZERO2FIVE@cardiﬀmet.ac.uk
 029 2041 6306

