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ΜΕΛΛΟΝ| ΟΡΑΜΑ | ΠΡΟΟΠΤΙΚΉ



Ακολουθεί μια ολοκληρωμένη παρουσίαση 
του επιχειρηματικού μας μοντέλου, διάρκειας 
δύο λεπτών. 

Βεβαιωθείτε ότι όλες οι ηλεκτρονικές
συσκευές σας είναι στο αθόρυβο
και δώστε προσοχή στην παρουσίαση.
 
Χρόνος ανάγνωσης: 5 λεπτά 

Κ ΑΛ Ω ΣΟ Ρ Ι Σ ΑΤ Ε  Σ Τ Η Ν   
C A N N E R A L D

Σελίδα | Cannerald | ενημερώθηκε στις: 5-21-2020 [11:20 AM] 



Σ Χ Ε Τ Ι Κ Α  Μ Ε  Ε Μ Α Σ
Η Cannerald είναι μια Ελβετική εταιρεία έρευνας 
και παραγωγής κάνναβης που κατατάσσεται 
παγκοσμίως στο 1% των κορυφαίων 
προμηθευτών σε αυτόν τον ανερχόμενο τομέα 
αγοράς. 

Από την ίδρυσή μας το 2017, στόχος μας είναι 
η παραγωγή μοναδικής κάνναβης και υψηλής 
ποιότητας προϊόντων κάνναβης, κοινωνικώς 
αποδεκτά στην Ελβετία, στις Γερμανόφωνες 
χώρες, αλλά και σε όλη την Ευρώπη.

Για να κάνουμε το όραμά μας πραγματικότητα, 
χρησιμοποιούμε τη θέση μας ως ηγήτορες στη 
βιομηχανία, ώστε να προκαλέσουμε πολιτική, 
κοινωνική και επιστημονική κινητικότητα στην 
Ευρωπαϊκή αγορά. 

Δεν μας θεωρούμε μια κλασική εταιρεία που 
αποσκοπεί μόνο στη μεγιστοποίηση των κερδών, 
αλλά ως έναν εταίρο και υποστηρικτή ολόκληρης 
της βιομηχανίας. 

Έτσι, σας προσφέρουμε τη μοναδική ευκαιρία να 
συμμετάσχετε ενεργά στην ανάπτυξη μιας νέας και 
συναρπαστικής αγοράς στην Ευρώπη.
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Όπως υπέδειξε ο Elon Musk με την Tesla,  οι 
νέες αγορές ξεκινούν με κουράγιο, αφοσίωση και 
λίγη τύχη, ενώ επιτυχίες σαν αυτές μπορούν να 
διδάξουν κάνα-δυο πραγματάκια, ακόμα και 
σε μακροχρόνια εδραιωμένους βιομηχανικούς 
κολοσσούς. 

Όμως, όπως συνέβη και στις περασμένες 
σχετικές επαναστάσεις της αγοράς, η Ευρώπη 
κινδυνεύει να χάσει μια τρομερή ευκαιρία πάνω 
σε μια βιομηχανία που βλέπει μπροστά. Μια 
βιομηχανία που δεν είναι μόνο κερδοφόρα αλλά, 
πιο σημαντικά, μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα 
ζωής και την υγεία εκατομμυρίων ανθρώπων, με 
την παραγωγή υψηλής ποιότητας κάνναβης και 
CBD. 

Η ζήτηση για ιατρική κάνναβη και προϊόντα 
από καννάβι, CBD, CBG, και άλλα πρόδρομα 
μόρια του THC αυξάνεται γεωμετρικά. Σε τοπικό 
επίπεδο, η ζήτηση στην Ευρώπη δεν καλύπτεται 
στο ελάχιστο σε επαρκή ποιότητα - ακόμη και 
από χώρες όπως ο Καναδάς, αναφέρονται 
συνεχώς ελλείψεις στην προσφορά. 

Ή ζήτηση για αποτελεσματική, ιατρική κάνναβη 
αυξάνεται τόσο ταχεία, που δεν φαίνεται ταβάνι 
στον ορίζοντα. 

Α Γ Ο ΡΑ

Γ Ν Ω Ρ Ι Ζ ΑΤ Ε  Ο Τ Ι :
Γνωρίζατε ότι στη Γερμανία μόνο, χορηγούνται σε ετήσια 
βάση περίπου 100.000 συνταγές για ιατρική κάνναβη και ότι 
το μεγαλύτερο μέρος αυτού του φυσικού φαρμάκου εισάγεται 
από το εξωτερικό;

Παρόλο που η αγορά στον 
Καναδά και τις ΗΠΑ είναι ήδη 
αρκετά κορεσμένη, υπάρχουν 
ακόμη προοπτικές στη 
Γερμανία και σε όλη την ΕΕ. 

Με την Cannerald, στοχεύουμε 
στο να αξιοποιήσουμε 
αυτή την ευκαιρία και να 
κατακτήσουμε την Ευρωπαϊκή 
αγορά υψηλής ποιότητας 
προϊόντων κάνναβης, η οποία 
ακόμη αναπτύσσεται.

Από την καλλιέργεια των 
φυτών μας μέχρι τον θερισμό 
και την επεξεργασία τους, 
έχουμε έναν γνώμονα - την 
"ποιότητα". 

Cannerald σημαίνει μοναδική 
κάνναβη που υπερκαλύπτει 
επιτυχώς και με ευκολία 
κάθε Ευρωπαϊκό πρότυπο 
ποιότητας.
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Ο Ι 
ΛΥ Σ Ε Ι Σ  Μ Α Σ

PARTIC IPAT IONRECREATIONALMEDICAL
Η κάνναβη είναι ένα από 
τα αρχαιότερα φυτά που 

καλλιεργήθηκαν παγκοσμίως. 

Γνωρίζατε ότι πέραν των 
πασίγνωστων συστατικών όπως 
το THC, CBD και CBG, περίεχει 

περισσότερα από 400 διαφορετικά, 
συναρπαστικά ενεργά συστατικά; 

Στόχος του επιχειρηματικού μας 
μοντέλου στον ιατρικό τομέα είναι 
η έρευνα πάνω στο φαρμακευτικό 
φυτό της κάνναβης και η θεραπεία 

ασθενειών με αυτό. 

Επίσης, θεωρούμε χρέος μας 
να προωθήσουμε την αποδοχή 

της κάνναβης στην Ευρώπη 
σε πολιτικό, κοινωνικό και 

επιστημονικό επίπεδο.

Η κάνναβη δεν αποτελεί μόνο 
"ιατρικό" ζήτημα, καθώς είναι 

ιδιαίτερα δημοφιλής και μεταξύ 
ιδιωτών καταναλωτών. 

Προσθέτοντας CBD σε πολλά 
οικιακά προϊόντα, όπως ροφήματα, 
γλυκά, σοκολάτες, έλαια, καθώς και 
υγρά, όλο και περισσότεροι ιδιώτες 
εμπιστεύονται το αποτελεσματικό 

κανναβινοειδές.

Βασίζονται, επίσης, στα πολλά 
πλεονεκτήματα που τους 

προσφέρει η κάνναβη στην 
καθημερινότητά τους. Με τα 
"προϊόντα ψυχαγωγίας" μας, 

σκοπεύουμε να λανσάρουμε στην 
αγορά τα καινοτόμα προϊόντα 

CBD και κάνναβης, τα οποία θα 
χαρίσουν μοναδική Ελβετική 

ποιότητα στους τακτικούς χρήστες.

Η CannerGrow σας δίνει τη 
δυνατότητα να αγοράσετε ένα από 

τα περιορισμένου αριθμού φυτά 
κάνναβης χωρίς να έχετε το άγχος 
της καλλιέργειας, του θερισμού και 

της πώλησης. 

Με την τεχνογνωσία μας, μπορείτε 
να συμμετάσχετε άμεσα στην 

ανάπτυξη μιας νέας αγοράς στην 
Ευρώπη - μέσω της καλλιέργειας 
φυτών ή affiliate marketing. Και 

όλα αυτά από την άνεση του 
σπιτιού σας!
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Ως μια νέα και φρέσκια εταιρεία που έχει 
ξεπεράσει επιτυχώς τη νεοφυή φάση της, έχουμε 
θέσει ορισμένους φιλόδοξους στόχους για το 
μέλλον. 

Εξάλλου, σκοπεύουμε να „αναπτυχθούμε“ σε 
πολλά επίπεδα: Πέραν των σχεδίων μας για το 
οικονομικό μας μέλλον στις Ευρωπαϊκές και τις 
διεθνείς αγορές, το ενδιαφέρον μας στρέφεται 
κυρίως στο ευρύ κοινό. 

Με το παγκοσμίως μοναδικό εγχείρημά μας, 
στόχος μας είναι να μεταβάλλουμε την αγορά της 

κάνναβης προς όφελος όλων και να πείσουμε τους 
πελάτες και τους επιχειρηματικούς μας εταίρους, 
για τη μοναδική ποιότητα της Cannerald. 

Προτιμούμε να μιλάμε με τις πράξεις μας και 
έχουμε δεσμευτεί για την ενημέρωση σχετικά 
με την κάνναβη στην ΕΕ, καθώς και για την 
νομιμοποίηση του φυτού ως ένα αποδεκτό 
φάρμακο στη σύγχρονη ιατρική. 

Θέλουμε επίσης να ενημερώσουμε το ευρύ 
κοινό σχετικά με την κάνναβη, δημοσιεύοντας 
εκπαιδευτικά άρθρα σε blog, δημιουργώντας 

ενδιαφέρουσες δημοσιεύσεις στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, πάντα με τη συμμετοχή 
της ενεργούς, αφοσιωμένης κοινότητάς μας. 
Εδώ, ο στόχος μας είναι να αναγνωριστούν 
επιτέλους οι θετικές προοπτικές της κάνναβης.

Μέσω συνεχούς άσκησης πίεσης, προωθούμε 
επίσης το γενικό κλίμα που θα επιτρέψει τη 
νομιμοποίηση της κάνναβης στην ΕΕ. Τελικώς, 
θέλουμε να προσφέρουμε σε όλους την 
ευκαιρία να συμμετάσχουν στις κερδοφόρες και 
συναρπαστικές ευκαιρίες που προσφέρει αυτή η 
σύνθετη αγορά του μέλλοντος.

Ο Ι 
Σ Τ ΟΧΟ Ι  Μ Α Σ
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Ο Ι 
Υ Π Ο Σ Χ Ε Σ Ή  Μ Α Σ
Παίρνουμε τις υποσχέσεις μας πολύ σοβαρά – και 
στηρίζουμε τους αρρώστους στους οποίους 
προσφέρεται μια αποτελεσματική, φυσική 
εναλλακτική, με τη χρήση της ιατρικής κάνναβης. 
Έτσι, οι επιβλαβείς παρενέργειες, οι οποίες συχνά 
προκαλούνται από τα συμβατικά φάρμακα, 
μπορούν να αποφευχθούν.

Δεσμευόμαστε επίσης έναντι όλων των 
επιστημόνων και των γιατρών που μάχονται 
επί σειρά ετών για την αναγνώριση της 
αποτελεσματικότητας και των πλεονεκτημάτων 
της κάνναβης. Και, τέλος, εργαζόμαστε με 
γνώμονα εσάς και την κοινωνικά αποδεκτή 
πρόσβασή σας σε κάθε είδους προϊόν κάνναβης.
Θεωρούμε ότι η αφοσίωση και ενημέρωση του 
ατόμου πάνε μαζί.
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Η Cannerald είναι μια νέα εταιρεία που φιλοδοξεί 
να εδραιωθεί ως  ο μεγαλύτερος παραγωγός και 
εξαγωγέας κάνναβης στην Ευρώπη. 

Τα θεμέλια γι' αυτό χτίστηκαν το 2017 από τους 
Sascha Adrian Wäschle, Severin Jem Amweg, 
Levin Kim Amweg, και Maik Marcel Pietrow-
ski, οι οποίοι ίδρυσαν από κοινού την εταιρεία 
το 2018. Παράλληλα, η ομάδα της Cannerald 
έχει αναπτυχθεί σημαντικά, προσελκύοντας 
ταλαντούχους νέους, αλλά και έμπειρους 
επαγγελματίες. 

Μαζί με τους εταίρους και το ολοένα αυξανόμενο 
δίκτυό μας, θα αξιοποιήσουμε επιτυχώς τις 
προοπτικές του φυτού της κάνναβης προς όφελος 
όλων, και θα τις εδραιώσουμε στην Ευρωπαϊκή 
αγορά.

Ο Ι 
Ι Δ Ρ Υ Τ Ε Σ  Μ Α Σ

Sascha Wäschle
Συνιδρυτής Cannerald -Ιδρυτής

Levin Amweg
Συνιδρυτής Cannerald -Ιδρυτής

Severin Amweg
Συνιδρυτής Cannerald -Ιδρυτής

Maik Pietrowski
Συνιδρυτής Cannerald -Ιδρυτής
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Η  ΤΟ Π Ο Θ Ε Σ Ι Α  Μ Α Σ 
Σ Τ Η Ν  Ε Λ Β Ε Τ Ι Α
Ή καρδιά του εγχειρήματός μας βρίσκεται σε 
απόσταση μόνο 30 λεπτών με το αυτοκίνητο από την 
Ελβετική πρωτεύουσα, τη Βέρνη. 

Εδώ, έχουμε δημιουργήσει μια υπερσύγχρονη και 
σχεδόν φουτουριστική εγκατάσταση, περίπου 
4600 τετραγωνικών μέτρων, για να φέρουμε την 
επανάσταση στην Ευρωπαϊκή αγορά κάνναβης. 

Πέραν των τυπικών γραφειακών και διοικητικών 
χώρων, εδώ βρίσκεται επίσης και η τελευταία 
λέξη της τεχνολογίας για την καλλιέργεια φυτών 
κάνναβης. 

Τούτου λεχθέντος, το πλήρες δυναμικό 
της Cannerald απέχει πολύ από την πλήρη 
αξιοποίησή του - πέραν της συνεχούς περαιτέρω 
ανάπτυξης της καλλιέργειας των φυτών μας, 
αυτή τη στιγμή προετοιμαζόμαστε για να 
λάβουμε την πιστοποίηση GMP για ολόκληρη την 
εγκατάστασή μας.
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Βέρνη
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Η υγεία και η αυτονομία όλων αποτελούν 
δύο από τους σημαντικότερους πυλώνες της 
εταιρικής φιλοσοφίας μας. 

Στην CannerGrow, στόχος μας δεν είναι μόνο 
να ενημερώσουμε το κοινό για τις θεραπευτικές 
προοπτικές και τα ιατρικά οφέλη της κάνναβης, 
αλλά και να εργαστούμε με την σταθερά 
αυξανόμενη κοινότητά μας, επιτυγχάνοντας έτσι 
σημαντικούς στόχους, όπως τη νομιμοποίηση της 
κάνναβης. 

Έτσι, σας προσφέρουμε μια ενδιαφέρουσα 
ευκαιρία συμμετοχής στην αγορά της κάνναβης, 
και σκοπεύουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα 
αποκτήσετε κερδοφόρο μερίδιο σε αυτήν 
τη μοναδική, πολλά υποσχόμενη, πράσινη 
μελλοντική αγορά, ήδη από τα πρώτα σταδιά της.

Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ ΟΥ Μ Ε 
Γ Ι Α  Ε Σ Α Σ
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Στην CannerGrow, συνδυάζουμε επαγγελματική, 
υψηλής ποιότητας καλλιέργεια κάνναβης με μια 
ευκολόχρηστη, σύγχρονη διαδικτυακή πλατφόρμα, 
σε ένα παγκοσμίως μοναδικό εγχείρημα, η οποία 
είναι προσβάσιμη σε όλους από την άνεση του 
σπιτιού τους. 

Μαζί σας - ως μέρος της κοινότητάς μας - 
θεωρούμε αποστολή μας την κατάκτηση της 
Ευρωπαϊκής αγοράς κάνναβης, καθώς και να 
καταστήσουμε για εκατομμύρια ανθρώπους 
εφικτή τη χρήση υψηλής ποιότητας ιατρικής 
κάνναβης, ώστε παράλληλα να απαλύνουμε τα 
προβλήματα υγείας τους.

Σ Υ Μ Μ Ε ΤΟΧ Η  Σ Τ Η Ν  Α ΓΟ ΡΑ  
Γ Ι Α  Ο Λ ΟΥ Σ
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Όλα οδηγούν στο πράσινο: Η κάνναβη – και τα 
προϊόντα κάνναβης δεν αποτελούν σε καμία 
περίπτωση μια ταχέως κινούμενη τάση, αλλά 
μια βιώσιμη και πολυποίκιλη βιομηχανία του 
μέλλοντος, η οποία προσφέρει ενθαρρυντικές 
προοπτικές σε πολλά επίπεδα. 
 
Είτε πρόκειται για ιατρική κάνναβη είτε για 
κάνναβη σε προϊόντα του εμπορίου - το 
πολυποίκιλο φαρμακευτικό φυτό κατέφθασε στο 
κέντρο της κοινωνίας και χαίρει μεγάλης ζήτησης, 
γεγονός που οδηγεί σε ολοένα και αυξανόμενες 
σειρές προϊόντων και υπηρεσιών στην οικονομική 
αγορά.

Αν και η κάνναβη είχε ήδη νομιμοποιηθεί πλήρως 
σε χώρες όπως η Ουρουγουάη εδώ και πολλά 
χρόνια πριν, ο Καναδάς και η Καλιφόρνια 
πρόσφατα έκαναν το ίδιο, και συχνά αναφέρουν 
ελλείψεις στην προσφορά. 

Αυτό παρουσιάζει την ολοένα αυξανόμενη 
αποδοχή της κάνναβης παγκοσμίως, καθώς 
και την αποτελεσματικότητα αυτού του 
θεραπευτικού φυτού, το οποίο έχει αδικηθεί 
πολλάκις στο παρελθόν. 

  

Επίσης, η ζήτηση για νόμιμη κάνναβη στην 
Ευρώπη παρουσιάζει σταθερή αύξηση. Η Ελβετία 
αντέδρασε πολύ γρήγορα και αυτή τη στιγμή 
είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη που επιτρέπει 
την καλλιέργεια κάνναβης άνευ αδείας. Έτσι, 
η χώρα προσφέρει την ιδανική τοποθεσία για 
ένταξη σε αυτή την περίπλοκη βιομηχανία.

Α Γ Ο ΡΑ  &  Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ
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Συνολικά, είναι 7 οι σημαντικοί παράγοντες που ευνοούν 
την επιτυχημένη και ιδιαίτερα κερδοφόρο συμμετοχή σας 
στην αγορά στην Ευρώπη: 

1 Ή αγορά στην Ευρώπη έχει μετά βίας αναπτυχθεί - ενώ 
ηγενική ζήτηση για προϊόντα κάνναβης ολοένα και 
αυξάνεται

2   Ευρεία αποδοχή της κάνναβης και του CBD στους τομείς 
της ιατρικής, ομοιοπαθητικής και φυσιοπαθητικής

3  Ελλείψεις στην προσφορά της ιατρικής κάνναβης 

4  Οι υποστηρικτές της κάνναβης από τον ιατρικό και 
ερευνητικό τομέα χαίρουν όλο και περισσότερης 
αξιοπιστίας

5 Χάρη στην γεωμετρικώς αυξανόμενη ζήτηση για το  
άκρως αποτελεσματικό συστατικό CBD, αυτό έχει 
προστεθεί σε πολλάεμπορικά προϊόντα καθημερινής 
χρήσης (για παρά-δειγμα στα τρόφιμα, ροφήματα, στα 
προϊόντα ομορφιάς και φροντίδας του δέρματος, στα 
συμπληρώματα διατροφής, ακόμα και στα προϊόντα για 
κατοικίδια)

6 Άκρως πολυποίκιλες προοπτικές για μελλοντικές 
παραγωγές  προϊόντων, αλλά και καινοτομίες

7 Ή Ελβετία προσφέρει τη δυνατότητα καλλιέργειας 
κάνναβης χωρίς να απαιτείται κάποια σχετική άδεια



Π Ε Ρ Ι Σ ΣΟΤ Ε Ρ Ε Σ  Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ 
Γ Ι Α  Τ Η Ν  Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Α 
Τ Ή Σ  Κ Α Ν Ν Α Β Ή Σ

„Ο  Μ Η  Ε Χ Ω Ν 
Σ ΤΟΧΟΥ Σ  Ε Ι Ν Α Ι 

Ε Ρ Μ Α Ι Ο  Τ Η Σ 
Μ Ο Ι ΡΑ Σ  ΤΟΥ  – 

ΑΥ ΤΟΣ  Π ΟΥ  Ε Χ Ε Ι 
Σ ΚΟ Π Ο  ,  Τ Η Ν 

Π Λ ΑΘ Ε Ι “ . 
-  Ι Μ Μ Α Ν ΟΥ Ε Λ  Κ Α Ν Τ

ΠΕΡΙΠΛΟΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: 

Σε κάθε Ευρωπαϊκή χώρα, το εμπόριο και η παραγωγή 
κάνναβης και προϊόντων κάνναβης ρυθμίζεται 
διαφορετικά. 
Έτσι, δεν είναι πάντοτε ξεκάθαρο το ποια μέρη της 
θεωρούνται νόμιμα ή παράνομα, κάτι που μπορεί να 
οδηγήσει σε ανεπιθύμητα,  χρονοβόρα γραφειοκρατικά 
κωλύματα.

Στην CannerGrow, διαθέτουμε όλες τις απαιτούμενες 
άδειες, κι έτσι μπορούμε να εμπορευόμαστε κάνναβη 
νόμιμα.

ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ: 

Για τον μέσο άνθρωπο, καθώς και για μικρότερες 
εταιρείες, είναι σχεδόν αδύνατη η παραγωγή υψηλής 
ποιότητας ιατρικής κάνναβης, καθώς θεωρείται ένα 
ανθεκτικό, μα συνάμα πολύ ευαίσθητο φυτό. 

Για να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα, 
χρειάζεστε το τέλειο κλίμα, την σωστή καθημερινή 
φροντίδα, καθώς και διαρκή επιτήρηση, ιδανικό 
αυτόματο πότισμα, συστήματα φωτισμού, αλλά και την 
απαιτούμενη εξειδίκευση, ώστε η σοδειά σας να είναι 
πραγματικά βιώσιμη. 

ΜΑΖΙ, ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

Εάν καλλιεργήσετε οι ίδιοι κάνναβη, το κόστος είναι 
ιδιαίτερα υψηλό, τόσο για τους ιδιώτες, όσο και για τις 
μικρές επιχειρήσεις, ειδικά εάν λάβουμε υπόψη ότι το 
μέγιστο δυναμικό της δεν μπορεί να επιτευχθεί με αυτόν 
τον τρόπο. 

Για να επιτευχθεί το μέγιστο δυναμικό ενός 
φυτού κάνναβης, και για να επιτύχετε τα βέλτιστα 
αποτελέσματα τόσο σε ποιότητα όσο και σε σοδειά, 
απαιτείται η χρήση αλλά και η βέλτιστη ρύθμιση 
ακριβού, τέλεια συντονισμένου εξοπλισμού.

Πολύ πιθανόν να θέλετε κι εσείς να μάθετε 
πως να συμμετάσχετε όσο το δυνατόν πιο 
επιτυχημένα σε αυτή την αγορά με μέλλον.  

Όμως, τα παρακάτω στοιχεία φανερώνουν ότι 
η ανεξάρτητη καλλιέργεια κάνναβης μετά βίας 
αξίζει τον κόπο:
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Ή  Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α
Στα κέντρα καλλιέργειας και παραγωγής μας, παράγουμε 
κάνναβη μοναδικής Ελβετικής ποιότητας για εσάς. 

Δεν διαθέτουμε απλά μια ιδανική τοποθεσία για 
καλλιέργεια και παραγωγή, ακριβώς στην καρδιά της 
Ελβετίας, τις απαιτούμενες άδειες και τον κατάλληλο 
εξοπλισμό, αλλά και μια ομάδα ειδικών με πρωτοφανή 
τεχνογνωσία, οι οποίοι μεριμνούν συνεχώς για τα φυτά 
σας.

Συνεπώς, όχι μόνο θα επαναπροσδιορίσουμε την Ευρωπαϊκή 
αγορά κάνναβης, αλλά θα σας δώσουμε τη δυνατότητα να 
συμμετέχετε σε αυτό, με τις βέλτιστες δυνατές συνθήκες. 

Εξασφαλίστε το μερίδιό σας σε αυτή την ταχέως 
εξελισσόμενη αγορά,
κάτι που δεν δύνανται να κάνουν οι ιδιώτες,
σε ένα τόσο πρώιμο στάδιο.

Για να κατακτήσουμε δυνατή την δίκαιη συμμετοχή 
ολονών στην αγορά, 
δρούμε ως δίαυλος μεταξύ σας και της αναδυόμενης 
αγοράς της κάνναβης στην ΕΕ - εξασφαλίζοντας ότι 
όλες οι διαδικασίες οδηγούν σε επιτυχημένο θερισμό και 
εμπόριο:

Γιατί είμαστε ικανοποιημένοι, μόνο όταν κι εσείς είστε.

Η  ΛΥ Σ Ή  Μ Α Σ

Γίνετε ένας „ιδιοκτήτης φυτού“ | 
με την CannerGrow!
 
Ως όραμα έχουμε το να καταστήσουμε την 
Ευρωπαϊκή αγορά κάνναβης προσβάσιμη σε 
κάθε συμμετέχοντα, απαλλάσσοντας εσάς από 
την καλλιέργεια, την καθημερινή φροντίδα, τον 
θερισμό και το μάρκετινγκ που απαιτεί το φυτό, 
μέσω της μοναδικής παγκοσμίως υπηρεσία μας. 
Έτσι, η CannerGrow σας δίνει την ευκαιρία να 
συμμετάσχετε ενεργά στην αγορά της κάνναβης 
–  από την άνεση του σπιτιού σας. 
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Η εξασφάλιση είναι ένας τομέας που παίρνουμε 
πολύ στα σοβάρα στην CannerGrow. Βεβαίως, 
έχουμε σκεφτεί κάθε ενδεχόμενο, ώστε να 
προστατεύσουμε αξιόπιστα το επιχειρηματικό 
μας μοντέλο, το μέλλον του οράματός μας, και τον 
κάθε πελάτη μας ξεχωριστά. 

Συνεπώς, έχουμε υιοθετήσει μια σειρά από 
ενδελεχείς πολιτικής εξασφάλισης, οι οποίες 
ενεργοποιούνται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

Ε Ξ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ι Σ

 � Απώλεια σοδειάς

 � Κλοπή

 � Επιρροή από τρίτους

 � Βανδαλισμός

 � Ζημιά από νερό

 � Ζημιά ή απώλεια από πυρκαγιά
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Ενδιαφέρεστε να αγοράσετε φυτά και θα θέλατε να 
αφήσετε το δικό σας „πράσινο αποτύπωμα“ σε μια 
ψηφιακή πραγματικότητα; 

Η  Σ Υ Μ Μ Ε Τ ΟΧ Ή  Σ Α Σ  Μ Ε 
Τ Η Ν  C A N N E RG ROW

Η διαφάνεια είναι τόσο σημαντική για εμάς όσο και για εσάς.
Προσφέρουμε τις παρακάτω ασφαλείς μεθόδους πληρωμής:

Τραπεζική μεταφορά (σε λογαριασμούς με ευρώ και Ελβετικό Φράγκο [CHF])
Bitcoin | Διαθέσιμο σύντομα: Πληρωμή μέσω πιστωτικής

ΉΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΣΩΣΤΟ ΜΕΡΟΣ

Πίσω από κάθε ψηφιακή πώληση φυτού, υπάρχει ένα 
πραγματικό φυτό κάνναβης σε ένα από τα δωμάτια 
καλλιέργειάς μας, το οποίο χαίρει πλήρους φροντίδας 
από εμάς και θερίζεται μετά από δύο με τρεις μήνες. 

ΣΉΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ 

Εσείς θα αποφασίσετε πως θα συνεχίσετε από εδώ: 
Μπορείτε είτε να λάβετε τη σοδειά της κάνναβης CBD 
απ' ευθείας στο σπίτι σας ή να την πουλήσετε στην Canne-
rald έναντι ελκυστικού κέρδους. 

ΕΠΩΦΕΛΉΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΜΙΑ 
ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ 

η οποία θα συνεχίσει την έντονη παρουσία της στην 
Ευρώπη - και της οποία οι προοπτικές θα ανοίξουν το 
δρόμο σε πολλαπλές κερδοφόρες ευκαιρίες. 

ΚΑΝΤΕ ΕΓΓΡΑΦΉ ΣΉΜΕΡΑ ΚΑΙ  ΓΙΝΕΤΕ ΕΝΑΣ 
ΠΕΡΉΦΑΝΟΣ ΙΔΙΩΚΤΉΤΉΣ ΕΝΟΣ ΦΥΤΟΥ.
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αρχικό κόστος

Πώληση σε έναν νέο πελάτη μέσω της  
εσωτερικής πλατφόρμας αγορών  

(έρχεται σύντομα)

Έτσι λειτουργεί η Cannergrow

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΛΟΓΉ: CBD ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΉ ΧΡΉΣΉ

Η Cannerald σας προσφέρει πολλούς 
τρόπους για να εκμεταλλευτείτε τη 
σοδειά σας στο μέγιστο. Συνεπώς, εσείς 
θα αποφασίσετε πως θα προχωρήσετε:  
Μπορείτε είτε να λάβετε τη σοδειά της 
κάνναβης CBD απ' ευθείας στο σπίτι 
σας ή  να την πουλήσετε στην Cannerald 
έναντι σημαντικού κέρδους. 

Μετά χαράς θα σας στείλουμε την 
σοδειά σας, καθώς και τη σοδειά 
που αποκτήσατε μέσω του Πλάνου 
Υπολειμματικού Εισοδήματος, απ' 
ευθείας στο σπίτι σας. 

Ζήστε την εμπειρία του ύψιστης 
Ελβετικής ποιότητας CBD, το οποίο 
- μέσω της δίκαιης συνεργασίας σας 
με εμάς - όχι μόνο θα σας βγαίνει 
φθηνότερο σε σχέση με το εάν το 
αγοράζατε από εξωτερικούς εμπόρους, 
αλλά θα έχει επίσης παραχθεί 
ακολουθώντας τα βέλτιστα πρότυπα 
παραγωγής - πάντα με τη βοήθεια της 
τεχνογνωσίας μας και υπό ιδανικές 
συνθήκες καλλιέργειας.

ΤΑ  ΦΥ ΤΑ  Σ Α Σ ,  Τ Ο 
Ε Ι Σ Ο Δ Ή Μ Α  Σ Α Σ

ΑΓΟΡΑ ΦΥΤΟΥ

ΠΩΛΉΣΉ ΦΥΤΟΥ
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Ανά Στάδιο Ανάπτυξης [2-3 μήνες]

 � Μισθοί

 � Ηλεκτρισμός (Κλιματισμός/Εξαερισμός)

 � Ενοίκιο

 � Ηλεκτρισμός (λάμπες)

 � Λίπασμα

 � Αναλώσιμα Υλικά

 � Κύβοι πετροβάμβακα & νερό
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Έχετε πειστεί όπως εμείς, και θεωρείτε ότι η 
αγορά της κάνναβης, σε συνδυασμό με το 
όραμά μας, συνθέτουν μια μοναδική ευκαιρία;

Θα θέλατε να κάνετε τη διαφορά και να 
προσκαλέσετε κι άλλους να συμμετάσχουν 
στην κοινότητά μας;

Πιστεύετε, επίσης, ότι η κάνναβη είναι ένα 
εντελώς παρεξηγημένο φαρμακευτικό φυτό, 
του οποίου το δυναμικό δεν έχει αξιοποιηθεί 
σχεδόν καθόλου, ενώ μπορεί να βοηθήσει την 
ανθρωπότητα με πολλούς τρόπους;

ΕΑΝ ΝΑΙ, ΤΟΤΕ ΕΙΣΤΕ ΣΤΟ ΣΩΣΤΟ ΜΕΡΟΣ: 
 
Το πρόγραμμα συστάσεων της CannerGrow 
σας προσφέρει την ευκαιρία να αναμιχθείτε 
ακόμα περισσότερο, ενώ παράλληλα να 
βελτιώσετε σημαντικά την ποιότητα ζωής 
εκατομμυρίων ανθρώπων. 

Π Ρ Ο Γ ΡΑ Μ Μ Α 
Σ Υ Σ ΤΑ Σ Ή Σ  ( R E F E R R A L )

Ξ Ε Κ Ι Ν Ή Σ Τ Ε  Σ Ή Μ Ε ΡΑ
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Επαναπροσδιορίζουμε την έννοια της 
διαχείρισης αμοιβών:  
Το ελκυστικό Πολυεπίπεδο Πλάνο Αμοιβών 
μας σας προσφέρει μπόνους σύστασης ύψους 
μέχρι και 20 τοις εκατό πάνω σε κάθε πώληση 
φυτού που πραγματοποιείται στα πρώτα επτά 
επίπεδα της ομάδας σας. 

Με λίγα λόγια, κάθε φορά που κάποιος στην 
ομάδα σας αγοράζει ένα φυτό, λαμβάνετε ένα 
κερδοφόρο μπόνους σύστασης.

Ή ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΉΣ: 

Στό πρώτο επίπεδο, θα λάβετε ένα ελκυστικό 
μπόνους ύψους επτά τοις εκατό. 

Επιπλέον, τα επίπεδα δύο έως επτά είναι πολύ 
προσοδοφόρα για εσάς, καθώς σας παρέχουν 
ένα επιπλέον 13 τοις εκατό σε μπόνους 
συνολικά. 

ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΕΠΙΚΕΡΔΉΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΉ –  ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ! 

Π Ο ΛΥ Ε Π Ι Π Ε Δ Ο
Π Λ Α Ν Ο
Α Μ Ο Ι Β Ω Ν
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ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΟΜΩΣ ΕΚΕΙ: 

Δεν θα λάβετε το μπόνους σύστασης μόνο 
μια φορά, αλλά και με κάθε επακόλουθο 
διαμοιρασμό σοδειάς.

Για να δικαιούστε την Προμήθεια 
Υπολειμματικού Εισοδήματος, αρκεί να 
κατέχετε τουλάχιστον ένα φυτό.

Το ξεχωριστό χαρακτηριστικό του 
προγράμματος μπόνους σύστασής μας, είναι 
το Μπόνους Υπολειμματικού Εισοδήματος, 
το οποίο σας προσφέρει ένα ποσοστό κάθε 
σοδειάς που πωλείται εντός της ομάδας σας - 
και αναλογεί σε ένα 20 τοις εκατό συνολικά!

ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΉΣΉ ΤΉΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΤΩΝ 
ΜΠΟΝΟΥΣ: 

Στο πρώτο επίπεδο, θα λαμβάνετε επτά τοις 
εκατό της συνολικής σοδειάς των φυτών των 
συνεργατών σας. 

Από το δεύτερο μέχρι το έβδομο επίπεδο, θα 
λαμβάνετε ένα επιπλέον 13 τοις εκατό. 

Μ Π Ο Ν ΟΥ Σ  Υ Π Ο Λ Ε Ι Μ Μ ΑΤ Ι ΚΟΥ
Ε Ι Σ Ο Δ Ή Μ ΑΤ Ο Σ
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Υ Π Ή Ρ Ε Σ Ι Ε Σ

Με την Cannerald, καμία 
σας ερώτηση δεν μένει 

αναπάντητη!
Το τμήμα υποστήριξής 

μας λειτουργεί  24 ώρες το 
εικοσιτετράωρο και είναι 
πάντα στη διάθεσή σας.

Η CannerGrow σας 
δίνει την ευκαιρία να 
παρακολουθείτε την 
τρέχουσα κατάσταση 

των φυτών σας ανά πάσα 
στιγμή με τη χρήση 
καμερών ζωντανού 

χρόνου.

Σας βεβαιώνουμε ότι 
η ιστοσελίδα μας είναι 
προσαρμοσμένη για 

συσκευές όπως smart-
phones, σταθερούς 

υπολογιστές, laptop και 
tablets.

Στην εσωτερική 
πλατφόρμα, θα βρείτε τον 

Επαληθευτή Google. 
Εδώ μπορείτε να 

ασφαλίσετε περαιτέρω τον 
λογαριασμό και τα φυτά 

σας. 

24/7 Ζωντανή
Υποστήριξη

Κάμερα
Ζωντανού 

Χρόνου

Επαληθευτής
Google

Κατάλληλο
για συσκευές
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Για αναλυτικότερη πληροφόρηση, 
παρακαλούμε επικοινωνήστε με το άτομο που 
σας προσκάλεσε σε αυτήν την παρουσίαση.

.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

cannergrow.com

Bahnhofstrasse 13 | 8808 Freienbach  
ΕΛΒΕΤΙΑ
info@cannerald.com


