Adeiladu â Phren – Cymru 2016

17 Mawrth 2016 – 9.00am – 4.30pm
Stadiwm SWALEC, Caerdydd
Cynhadledd ac arddangosfa yn hyrwyddo’r
defnydd o bren yn y diwydiant adeiladu.
Cyflwynir y gynhadledd gan Sector Adeiladu
Llywodraeth Cymru ac Woodknowledge Wales.
Mae’r digwyddiad wedi’i drefnu ar gyfer cleientiaid
y diwydiant adeiladu, contractwyr a’r gadwyn
gyflenwi a bydd yn dangos y modd y bydd pren yn
cael ei ddefnyddio yn yr amgylchedd adeiledig yn y
dyfodol. Bydd siaradwyr blaenllaw o’r diwydiant yn
edrych ar dueddiadau byd-eang a dulliau arloesi.
Byddant hefyd yn edrych ar rôl pren wrth gynnig
atebion i’r heriau economaidd, cymdeithasol ac
amgylcheddol sydd ohonynt. Bydd y digwyddiad yn
canolbwyntio’n benodol ar yr amgylchedd polisi
yng Nghymru a’r cyfleoedd i ysgogi mwy o
gyfleoedd caffael ar gyfer pren sy’n cael ei dyfu
yma yng Nghymru.
Ni fydd tâl mynediad ac ni fydd tâl ar gyfer
arddangos yn y gynhadledd.
Bydd y gynhadledd yn cynnwys y siaradwyr
canlynol:
• E
 dwina Hart MBE CStJ AC – Gweinidog yr
Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

woodknowledge
WALES

•	
Peter Davies – Comisiwn Cymru ar y Newid
yn yr Hinsawdd
•	
Duncan Mayes – Stora Enso
•	
Alastair Parvin – WikiHouse Foundation
•	
Gary Newman – Woodknowledge Wales
• Neil Sutherland – MAKAR
Bydd yr arddangosfa yn rhoi sylw i gwmnïau sydd
ar flaen y gad ym maes defnyddio a chynhyrchu
pren wrth adeiladu.
Ar gyfer y sector adeiladu y mae’r digwyddiad a bydd
o ddiddordeb mawr i gleientiaid yn y sector
cyhoeddus a’r sector preifat, gwneuthurwyr polisi,
penseiri, pobl sy’n llunio manylebau a phobl sy’n
prosesu pren a’r gadwyn gyflenwi.
I archebu’ch lle am ddim ar gyfer y digwyddiad,
cofrestrwch ar wefan business.cymru.gov.uk
neu ffoniwch 03000 6 03000 gan gyfeirio at y
digwyddiad.
I arddangos am ddim yn y digwyddiad,
cofrestrwch eich diddordeb drwy fynd i
frankie.owen@woodknowledgewales.co.uk
dim hwyrach na’r 11 o Chwefror 2016. Bydd
angen i arddangoswyr fod yn gysylltiedig â’r
sectorau pren ac adeiladu.
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