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CANNERALD БИЗНЕС ПРЕЗЕНТАЦИЯ 2020

ДОБРЕ ДОШЛИ В
CANNERALD
Изчерпателна презентация за нашия бизнес
модел, илюстрирана в рамките на няколко
минути.
Моля, уверете се, че всичките ви
електронни
устройства са на тих режим и работете
внимателно по време на презентацията.
Време за четене: 5 минути
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ЗА НАС
Cannerald е швейцарска компания за
изследвания и производство на канабис,
която попада в най-добрия един процент
измежду всички доставчици в този обещаващ
пазарен сегмент.
От основаването ни през 2017 г. нашата
мисия е да произвеждаме първокачествен
канабис и продукти от канабис с уникално
качество, социално приемливи в Швейцария,
немскоговорящите страни и в цяла Европа.
За да превърнем нашата визия в осъществима
реалност, използваме позицията си на
уникален лидер в индустрията, за да
привнесем най-накрая политическо, социално
и научно движение на европейския пазар.
Ние не се считаме за класическа компания с
единствена цел максимизиране на печалбата, а
за партньор и промоутър на цялата индустрия.
В този контекст ви предлагаме уникалната
възможност да участвате активно в
развитието на нов и вълнуващ пазар в
Европа.
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ПАЗАР
Както Илон Мъск демонстрира с Тесла,
нови пазари могат да бъдат отворени с
кураж, решителност и малко късмет, а от
успехи като тези дори отдавна утвърдени
индустриални гиганти биха могли да научат
някои неща.
Но, както често се случва в историята на
съответните пазарни революции, Европа е
на прага да изпусне страхотна възможност
и да загуби една перспективна индустрия.
Индустрия, която е не само доходоносна, но
по-важното - способна да подобри качеството
на живот и здравето на милиони хора,
произвеждайки висококачествен канабис и
канабидол с уникално, превъзходно качество.
Бързо нараства търсенето на продукти от
медицински канабис и коноп, канабидол
(CBD), канабигерол (CBG) и други прекусори
на тетрахидроканабинола (THC). На местно
ниво, търсенето в Европа дори не може да
се доближи до задовляването с достатъчно
качество - дори от страни като Канада
постоянно се отчита недостиг на доставки.
Търсенето на ефективен медицински
канабис нараства толкова бързо, че краят
му едва ли може да се предвиди.
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РА З Б РА Х Т Е Л И В Е Ч Е ?
Знаете ли, че само в Германия годишно се издават
около 100 000 рецепти за медицински канабис и че
по-голямата част от това естествено лекарствено
средство трябва да се внася от чужбина?
Докато пазарът в Канада
и САЩ вече е пренаситен,
все още има обещаващ
потенциал в Германия и в
целия ЕС.

От процеса на растеж
на нашите растения
до тяхното събиране и
преработка имаме само едно
ръководство - „качество“.

С Cannerald ние се стремим
да използваме тази
възможност и да завладеем
европейския пазар на
висококачествени продукти
от канабис, който все още не
е развит.

Cannerald означава
превъзходен канабис, който
успешно и лесно надвишава
всеки европейски стандарт
за качество.

НАШИТЕ
РЕШЕНИЯ

MEDICAL

R E C R E AT I O N A L

P A R T I C I P AT I O N

Канабисът е едно от най-отдавна
култивираните растения в света.

Канабисът е не само
„медицинска“ материя, а също
така става все по-популярен сред
частните потребители.

CannerGrow ви позволява да
закупите едно от лимитираните
растения канабис, без да се
притеснявате от отглеждането,
прибирането на реколтата и
продажбата.

Знаете ли, че в допълнение към
добре познатите компоненти
като THC, CBD и CBG, той съдържа
над 400 различни, удивителни
активни съставки?
Целта ни в медицинския
сегмент на нашия бизнес модел
е да изследваме медицинския
канабис и да се борим и
лекуваме болести с него.
Ние също така считаме за
наша мисия да насърчаваме
приемането на канабис в Европа
политически, социално и научно.
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Чрез добавяне на CBD към много
предмети от домакинството като
напитки, сладкиши, шоколадови
бонбони, масла, както и течности,
все повече частни потребители
се доверяват на ефективния
канабиноид.
Те също така разчитат и на
многото предимства, които
канабисът им предлага в
ежедневието. С нашите
„ободряващи продукти“
планираме пускането на пазара
и на иновативните ни продукти
от CBD и канабис, които също ще
задоволяват нуждите на редовни
потребители с първокласно
швейцарско качество.

С нашето ноу-хау можете
директно да участвате в
развитието на нов пазар в Европа
- чрез отглеждане на растения
или афилиейт маркетинг. И
всичко това от комфорта на
собствения ви дом!

НАШИТЕ
ЦЕЛИ
Като млада и свежа компания, която вече
успешно е овладяла фазата на стартиране,
ние си поставихме някои амбициозни цели за
бъдещето.
В края на краищата ние възнамеряваме да
"растем" на различни нива: В допълнение
към нашите планове за икономическото ни
бъдеще на европейските и международните
пазари, интересът ни е насочен предимно към
широката общественост.
С нашата уникална за целия свят концепция,
целта ни е да трансформираме пазара на
канабис в полза на всички и да убедим
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нашите клиенти и бизнес партньори с нашето
уникално Cannerald качество.

на нашата изключително активна посветена
общност.

Предпочитаме да оставим делата да
говорят вместо думите и сме отдадени
на образоването за канабиса в ЕС и
легитимирането на растението като прието
лекарство в съвременната медицина.

Нашата цел тук е да видим, че положителният
потенциал на канабиса най-накрая е признат.

Ние също така искаме да информираме
широката общественост за канабиса и
допринасяме за този много важен аспект
чрез публикуване на образователни блогстатии, създаване на интересни публикации в
каналите ни в социалните медии и участието

Чрез нашето неуморно лобиране, ние също
така насърчаваме рамковите условия,
които дават възможност за легализиране
на канабиса в ЕС. В крайна сметка искаме
да предложим на всички възможността да
се включат във вълнуващите и доходоносни
опции, които предлага този сложен бъдещ
пазар.

НАШИТЕ
ОБЕЩАНИЕ
Ние приемаме сериозно обещанията си и
се застъпваме за многобройните болни, на
които им се предлага ефективна естествена
алтернатива чрез използване на медицински
канабис. По този начин могат да се избегнат
вредните странични ефекти, които често се
причиняват от фармацевтични лекарства.
Ние също така сме посветени на многото
учени и лекари, които от години се борят за
признаването на ефективността и ползите
от канабиса. И не на последно място, нашата
работа е посветена на вас и вашият социално
приет достъп до продукти от канабис от
всякакъв вид. Вярваме, че самоопределянето
и образоването вървят ръка за ръка.
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НАШИТЕ
О С Н О В АТ Е Л И
Cannerald е млада компания с амбициозната
цел да стане най-големият производител и
износител на канабис в Европа.
Основите за това бяха поставени през 2017 г.
от Саша Адриан Вашле, Северин Джем Амвег,
Левин Ким Амвег и Майк Марсел Пиетровски,
които съвместно основаха компанията през
2018 г. Междувременно екипът на Cannerald
значително нарасна, привличайки множество
млади таланти и компетентни експерти.
Заедно с нашите партньори и нашата
непрекъснато разрастваща се мрежа ще
успеем да използваме потенциала на
растението канабис в полза на всички и да
го утвърдим решително на европейския пазар.

Саша Вашле
Съосновател на Cannerald

Левин Амвег

Майк
Пиетровски

Съосновател на Cannerald

Съосновател на Cannerald

Северин Амвег
Съосновател на Cannerald
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НАШЕТО
М Е С ТО П ОЛ ОЖ Е Н И Е
В ШВЕЙЦАРИЯ
Сърцето на нашия проект се намира само на
30 минути с кола от швейцарската столица
Берн.

Тук създадохме нашето ултрамодерно и почти
футуристично съвременно съоръжение за
революцията на европейския пазар на канабис
на площ от около 4600 квадратни метра.
В допълнение към обичайните офис и
административни помещения, тук намери своя
път и най-модерната технология за отглеждане
на растения канабис.
Като казваме това, пълният потенциал на
Cannerald далеч не се изчерпва - в допълнение
към непрекъснатото по-нататъшно развитие
при отглеждането на растения, ние в момента
работим върху получаването на GMP
сертификат за цялото ни съоръжение.
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Берн

НИЕ РАСТЕМ ЗА ВАС
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Н И Е РА С Т Е М
ЗА ВАС
Здравето и независимостта на всеки човек
са два от най-важните стълбове на нашата
корпоративна философия.
В CannerGrow нашата цел не е само да
образоваме обществеността относно
лечебния потенциал и медицинските ползи
от канабиса, но също така и да работим
с нашата постоянно нарастваща глобална
общност и по този начин да правим важни
постижения, като например легализацията на
канабиса.
В този контекст, ние ви предлагаме интересно
участие в пазара на канабис и се стремим да
гарантираме, че можете да осигурите своя дял
от този уникален обещаващ зелен пазар на
бъдещето с доходност на ранен етап.
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У Ч Е С Т И Е Н А П А ЗА РА
ЗА ВСИЧКИ
В CannerGrow комбинираме професионално
и висококачествено отглеждане на канабис
с лесен за използване и модерен онлайн
портал с уникална концепция в световен
мащаб, която е достъпна за всеки от
комфорта на собствения му дом.
Заедно с вас - като част от нашата общност
- считаме за наша мисия да завладеем
европейския пазар на канабис и едновременно
с това да дадем възможност на милиони болни
да използват висококачествен медицински
канабис, за да облекчат здравословните си
проблеми.
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ПАЗАР И ПРОГНОЗА
Всички знаци сочат към зеленото: Канабисът
и продуктите от канабис в никакъв случай не
са бързо отшумяваща тенденция, а устойчива
и многостранна бъдеща индустрия, която
предлага обещаващ потенциал на различни
нива.

Независимо дали става въпрос за медицински
канабис или за канабис в търговски продукти,
универсалното лекарствено растение стои
в центъра на обществото и предизвиква
голямо търсене, което генерира все по-голям
набор от продукти и услуги на икономическия
пазар.

Търсенето на легален канабис в Европа
също така непрекъснато расте. По тази
причина Швейцария реагира много бързо и
в момента е единствената държава в Европа,
която позволява отглеждането на канабис
без лиценз. Така нацията предлага идеалната
локация за влизане в тази сложна индустрия.

Докато канабисът беше напълно легализиран
още преди няколко години в страни като
Уругвай, Канада и Калифорния наскоро
последваха този пример и сега редовно
отчитат недостиг на доставки.
Това илюстрира нарастващото приемане
на канабиса сред световното население и
ефективността на това лечебно растение,
което е било погрешно дискредитирано в
миналото.
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Има общо 7 важни фактора, които благоприятстват
успешното и особено изгодно участие на пазара в
Европа за вас:

1

Пазарът в Европа едва сега започва да се развива
- докато общото търсене на продукти от канабис
се увеличава

2

	Широкото приложение на канабиса и
CBD в медицинската, хомеопатичната и
натуропатичната област

3
4

	Недостигът на доставки на медицински канабис
	Защитниците на канабиса от областта на
медицината и научните изследвания получават
все по-голямо доверие

5
6
7

Поради прогресивно нарастващото търсене на
високоефективната съставка CBD, тя се добавя
към много търговски продукти от ежедневието
сега (напримерхрани, напитки, продукти за
красота и грижа за кожата, хранителни добавки и
дори продукти за домашни любимци)
Изключително многостранен потенциал за
бъдещи продуктови разработки и иновации
Швейцария предлага възможност за отглеждане
на канабис без лиценз

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
З А О Т ГЛ Е Ж Д А Н Е Т О
НА КАНАБИС
Много е вероятно вие също да поискате да
научите как да участвате възможно найуспешно в този ориентиран към бъдещето
пазар.

„ЧОВЕКЪТ БЕЗ ЦЕЛ
С Т Р А Д А О Т С Ъ Д Б АТА С И ЦЕЛЕУСТРЕМЕНИЯТ
Я ОФОРМЯ САМ“.
И все пак следните факти показват, че
независимото отглеждане на канабис едва ли
си заслужава:

- ИМАНУЕЛ КАНТ

СЛОЖНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО:

ЛИПСА НА НОУ-ХАУ:

ЗАЕДНО МОЖЕМ ДА ПОСТИГНЕМ ПОВЕЧЕ:

Във всяка европейска държава търговията и
производството на канабис и продукти от канабис са
регулирани по различен начин.
Така че не винаги е ясно кое се счита за
законно или незаконно, а това може да доведе
до неприятни, продължителни бюрократични
проблеми.

За неспециалистите, както и за по-малките
компании, е почти невъзможно да произвеждат
висококачествен медицински канабис, тъй
като той се счита не само за здраво, но и за много
чувствително растение.

Цената за самостоятелно отглеждане на канабис е
доста висока, както за отделни лица, така и за малки
предприятия, особено като се вземе предвид, че
максималният потенциал не може да бъде достигнат
по този начин.

За да постигнете най-добрия възможен добив, се
нуждаете от перфектен климат, правилна ежедневна
грижа, както и от цялостен контрол, оптимално
автоматично напояване, осветителни системи,
а също и от необходимия опит, за да постигнете
наистина устойчиви реколти.

За да достигнете максималния потенциал на
растението канабис и да постигнете най-добри
резултати по отношение както на качеството, така
и на добива, е необходимо използването на скъпо,
перфектно настроено оборудване и оптималната му
координация на всички етапи.

В CannerGrow ние разполагаме с всички необходими
лицензи и затова винаги можем да търгуваме на
законова основа.
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НАШЕТО
РЕШЕНИЕ

Е ТО К А К РА Б ОТ И

Станете „собственик на растение“
с CannerGrow!
Нашата визия е да направим европейския
пазар на канабис достъпен за всеки участник,
като ви освобождаваме от отглеждането,
ежедневните грижи, процеса на прибиране
на реколтата и маркетинговия аспект
на растението чрез нашата уникална в
световен мащаб услуга. По този начин
CannerGrow ви предлага възможността да
участвате активно на пазара на канабис - от
комфорта на вашия дом.
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В нашите центрове за отглеждане и производство ние
произвеждаме канабис с първокласно швейцарско
качество за вас.
Ние не само разполагаме с перфектно място за
отглеждане и производство точно в сърцето на
Швейцария, валидни лицензи, както и подходящото
оборудване, но имаме и екип от експерти със
задълбочени познания, които се грижат за вашите
растения денонощно.
По този начин ние не само ще извършим
революция на европейския пазар на канабис, но
и ще ви позволим да участвате в него при найдобрите възможни условия.
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Осигурете своя дял в този определящ тенденциите
пазар, който
иначе не е достъпен за физически лица,
отрано.
За да може всеки да участва справедливо на пазара,
ние действаме като интерфейс между вас и
нововъзникващия пазар на канабис в ЕС, като по
този начин гарантираме, че всички процеси водят до
успешна реколта и търговия:
Защото ние сме доволни, само когато и вие сте
доволни.

З А С Т РА ХО В К И
Застраховането е област, към която се
отнасяме много сериозно в CannerGrow.
Разбира се ние сме помислили за всичко, за
да защитим надеждно нашия бизнес модел,
бъдещето на нашата визия и всеки наш
клиент.
Ето защо ние сме сключили различни
дългосрочни застрахователни полици, които
влизат в сила в следните случаи:



Загуба на реколта



Кражба



Влияние от трети страни



Вандализъм



Щети, причинени от вода



Щети от пожар
и претърпени загуби
вследствие на пожар
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ВАШЕТО УЧАСТИЕ С
CANNERGROW
Интересувате ли се от закупуване на
растения и бихте ли искали да превърнете
вашия "зелен палец" в цифрова реалност?

ПОПАДНАЛИ СТЕ НА ПАВИЛНОТО
МЯСТО
Зад всяка дигитално извършена продажба на
растения, стои истинско растение канабис в едно
от нашите култивационни помещения, което се
поддържа изцяло от нас и се добива след два до три
месеца.

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ
Единствено вие решавате как да процедирате оттук
нататък: реколтата от вашия CBD канабис може да
бъде доставена директно до вашия дом или да я
продадете на Cannerald с атрактивна печалба.

Прозрачността е също толкова важна за нас, колкото и за вас.
Ние предлагаме следните сигурни начини за плащане:

Банков трансфер (валутна сметка в EUR, както и в CHF)
Биткойн | Предстоящо: Плащане с кредитна карта
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ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ ОТ ЕДИН
БЪДЕЩ ПАЗАР
който ще продължи да залива Европа и чийто
потенциал ще отвори множество възможности за
финансово възнаграждение.

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ПРИ НАС ДНЕС
И САТЕНЕ ГОРД СОБСТВЕНИК НА
РАСТЕНИЕ.
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ВА Ш И РА С Т Е Н И Я,
ВА Ш ДОХОД
КУПЕТЕ РАСТЕНИЕ
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ДОПЪЛНИТЕЛНА ОПЦИЯ: CBD ЗА ЛИЧНА УПОТРЕБА
Cannerald ви предлага няколко начина
да извлечете максимума от реколтата
си. Ето защо единствено от вас
зависи да решите как да процедирате:
реколтата от вашия CBD канабис
може да бъде доставена директно до
вашия дом или да я продадете на
Cannerald с изгодна печалба.
Щастливи сме да изпратим удобно
до вашия дом реколтата ви, както
и добива, който сте получили чрез
Плана за остатъчен доход.
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Опитайте CBD с най-високо
швейцарско качество, което - чрез
вашето честно партньорство с
нас - е не само по-евтино за вас,
отколкото ако е закупено чрез външни
доставчици, но и е произведено
по най-добрите производствени
стандарти от „вашия завод” и с
помощта на нашата експертиза при
оптимални условия на отглеждане.
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Продажба на нов клиент чрез
вътрешния маркетплейст
(очаквайте скоро)

[опция 1]
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Р ЕФ Е РА Л Н А
П Р О Г РА М А
Убедени ли сте толкова, колкото и ние,
и считате ли, че пазара на канабис,
в комбинация с нашата визионерска
концепция, е една уникална възможност?
Бихте ли искали да почувствате промяна и
да поканите други да се присъединят към
нашата общност?
Вярвате ли също така, че канабисът
е напълно неразбрано лекарствено
растение, чийто потенциал далеч
не е изчерпан и може да помогне на
човечеството по много начини?
АКО ОТГОВОРЪТ Е "ДА", ЗНАЧИ СТЕ НА
ПРАВИЛНОТО МЯСТО:
Нашата CannerGrow реферална програма
ви предлага възможността да влезете още
по-навътре и в същото време да подобрите
значително качеството на живот на
милиони хора.

ЗАПОЧНЕТЕ ДНЕС
Страница 20 | Cannergrow продукти
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УНИЛЕВЪЛ
КО М П Е Н С А Ц И О Н Е Н
ПЛАН
ЕТО КАК РАБОТИ ТОВА:
Предварително дефинираме какво
означава управление на компенсациите:
Нашият атрактивен Унилевъл
Компенсационен План ви предлага до 20
процента реферален бонус при всяка
отделна продажба на растение, която се
осъществява в първите седем нива на
вашия екип.
Накратко, всеки път, когато някой от вашия
екип закупи растение, вие ще получавате
изгоден реферален бонус.
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При вашето първо ниво, ще получите
атрактивен бонус в размер на седем
процента.
Също така нивата от второ до седмо
са повече от полезни за вас, тъй като ви
осигуряват допълнително 13 процента
бонус общо.
ИСТИНСКА СИТУАЦИЯ БЕЗ ГУБЕЩИ - НА
ВСИЧКИ НИВА!
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УНИЛЕВЪЛ
КОМПЕНСАЦИОНЕН
ПЛАН

Ниво 1
7%
Ниво 2
5%
Ниво 3
3%
Ниво 4
2%
Ниво 5
1%
Ниво 6
1%
Ниво 7
1%

О С ТАТ Ъ Ч Е Н Д О Х О Д
БОНУС
ЕТО ПРЕГЛЕД НА СКАЛАТА НА БОНУСА:
Особеност на нашата програма за
реферални бонуси е Бонусът за остатъчен
доход, който ви дава процент от всяка
реколта, продадена във вашия екип, и
съставлява атрактивните 20 процента
общо!

На първото ниво ще получите седем
процента от общия добив на растенията на
вашите партньори.
От второ до седмо ниво ще ви бъдат
дадени допълнителни 13 процента.

НО ТОВА НЕ Е ВСИЧКО:
Ще получите бонуса за препоръка
не само веднъж, но и след всяко
разпределяне на реколта.
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За да се класирате за Комисионната
за остатъчен бонус, просто трябва да
притежавате поне едно растение.

Актуализирано на: 5-21-2020 [3:53 PM]

ОСТАТЪЧЕН
ДОХОД БОНУС
Ниво 1
7%
Ниво 2
5%
Ниво 3
3%
Ниво 4
2%
Ниво 5
1%
Ниво 6
1%
Ниво 7
1%

УСЛУГИ

24/7 на живо
Поддръжка

На живо
Камера

Google
Удостоверител

Устройство
оптимизиран

При Cannerald нито един
от вашите въпроси не
остава без отговор!
Нашата поддръжка
работи 24 часа дневно
и винаги е на ваше
разположение.

CannerGrow ви предлага
възможността да
следите текущото
състояние на вашите
растения денонощно
с помощта на камери,
предаващи на живо.

В бек-офиса ще
намерите Google
Удостоверителя. Тук
можете да защитите
допълнително вашия
акаунт и вашите
растения.

Гарантираме ви,
че уебсайтът ни е
оптимизиран за
устройства като
смартфони, настолни
компютри, лаптопи и
таблети.
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БЛАГОДАРИМ ВИ
За по-подробна информация, моля,
свържете с човека, който ви е поканил на
тази презентация.
.

cannergrow.com
Банхофщрасе 13 | 8808 Фрайенбах
ШВЕЙЦАРИЯ
info@cannerald.com

