Ffair y Glas
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About Freshers Fair
Ble well i ymgysylltu â phoblogaeth myfyrwyr
Aberystwyth nag yn Ffeiriau'r Glas? Arddangosfa 3
ddiwrnod o'r hyn sydd gan Aber i’w gynnig, yn cael ei
chynnal mewn pabell fawr y tu allan i Undeb y Myfyrwyr.
Gallwch ymuno â ni am y ddau ddiwrnod neu ddewis un.
Mae tua 40% o'r rheiny sy'n mynychu'r Ffair yn
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las-fyfyrwyr. Dwedwch helo. Cynigiwch rywbeth am
ddim neu daleb. Gwnewch argraff. Os yw myfyrwyr yn
ymgysylltu â chi unwaith, maent yn debygol o wneud
hynny eto... felly gwnewch y defnydd gorau o Ffair y
Glas.
Peidiwch ag anghofio am fyfyrwyr yr ail a’r
drydedd flwyddyn - nhw yw tua 60% o'r rheiny sy'n
ymweld â'r Ffair! Mae mis Medi yn gyfnod hudolus pan

fydd myfyrwyr yn heidio'n ôl i Aber i baratoi ar gyfer y
flwyddyn sydd i ddod.
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Beth sydd wedi'i gynnwys mewn
trefniant noddi?
Noddwr Uwchraddol

Noddwr Cyffredin

3 ddiwrnod yn Ffair y Glas

✓

1 diwrnod

4 postiad ar draws y cyfryngau cymdeithasol

✓

✓

Hysbyseb tudalen lawn yn Llawlyfr Digidol yr Undeb

✓

Hysbyseb Hanner Tudalen

Ail Ffair y Glas yn yr Ail Dymor (Slot Uwchraddol - 3m x 2m)

✓

Slot Cyffredin (1.5m x 1.5m)

Baner y tu allan i fynedfa Ffair y Glas

✓

Baner ar frig y Wefan (1 tymor)

✓

Slot Stondin Uwchraddol

✓

Hysbyseb ar y Siart Wal*

✓
£1350 (+VAT)**

£500 (+VAT)**

*Nifer yr hysbysebion planhigyn wal wedi'u cyfyngu i 7, felly archebwch yn fuan os nad ydych am golli allan!
**I ddarganfod mwy o wybodaeth am prisio ac i greu pecyn unigryw, cyfeiriwch at ein ffurflen archebu.

Cyswllt:
Paige Cradduck / Cydlynydd Cyfryngau,
Gwerthiant a Digwyddiadau

Beth Sydd
Nesaf....
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