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העתיד | חזון | פוטנציאל

ברוך הבא ל-
CANNERALD
זוהי מצגת מקיפה שממחישה את המודל העסקי שלנו 
תוך מספר דקות.
נא וודא שכל המכשירים האלקטרוניים
שלך נמצאים במצב שקט
וקרא בזהירות את המצגת.
משך הקריאה 5 :דקות
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א ודו ת י נ ו
 Canneraldהיא חברה שוויצרית למחקר ויצור
קנאביס .היא אחת ממובילי הספקים בעולם במקטע 
המבטיח הזה של השוק.
מאז הקמתנו בשנת  2017מטרתנו הייתה לייצר
קנאביס ומוצרי קנאביס ברמה גבוהה ובאיכות ייחודית
המקובלת בחברה שוויצרית ,במדינות דוברות גרמנית
וברחבי אירופה ככלל.
כדי להפוך את החזון שלנו למציאות אפשרית ,אנו 
משתמשים במעמדנו כמובילה ייחודית בתעשייה כדי סוף
סוף להביא שינוי  פוליטי ,חברתי ומדעי לשוק האירופי.
אנו לא מחשיבים את עצמנו כחברה קלאסית שמטרתה
היחידה היא למקסם רווחים ,אלא כשותפה ויזמת של
התעשייה כולה.
בהקשר זה אנו מציעים לך את ההזדמנות להשתתף
באופן אקטיבי בפיתוח שוק חדש ומרגש באירופה.
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שוק
כפי שהדגים אילון מאסק עם  ,Teslaניתן לפתוח
שווקים חדשים בעזרת אומץ ,התמדה ומעט מזל,
והצלחות כמו זו יכולות אף ללמד דבר או שניים את ענקי
התעשייה הותיקים.

האם כבר ידעת?
הידעת שבגרמניה לבד מונפקים מדי שנה כ100,000-
מרשמים לקנאביס רפואי וכי יש לייבא את מרבית התרופה
הטבעית הזו מחו"ל?

בעוד שהשוק בקנדה ובארה"ב כבר
עמוס מדי ,עדיין יש לו פוטנציאל
מבטיח בגרמניה ובאיחוד האירופי
כולו.
עם  ,Canneraldאנו שואפים לנצל
את ההזדמנות הזו ולהתפרץ לשוק
האירופי למוצרי קנאביס איכותיים,
שעדיין  בקושי מפותח.

מתהליך הגידול של הצמחים שלנו 
ועד הקציר והעיבוד שלהם ,יש לנו 
רק הנחיה אחת " -איכות".
 Canneraldמייצגת קנאביס יוקרתי
שעובר בקלות ובהצלחה כל תקן
איכות אירופי נתון.

אך כמו לעיתים קרובות בהיסטוריה של מהפכות שוק
רלוונטיות ,אירופה נמצאת על סף להחמיץ הזדמנות
נהדרת ולפספס תעשייה מתקדמת שפניה לעתיד.
תעשייה שאינה רק רווחית ,אך יותר חשוב מזה גם
מסוגלת לשפר את איכות החיים והבריאות של מיליוני
אנשים על ידי יצור קאנביס באיכות גבוהה וCBD-
באיכות ייחודית ונעלה.
הביקוש לקנאביס רפואי ומוצרי קנבוס,CBD, CBG ,
וקודמני  THCאחרים הולך וגדל .באופן מקומי ,עוד 
רחוקים מלענות על הביקוש באירופה באיכות מספקת -
אפילו ממדינות כמו קנדה יש כיום דיווחים שוב ושוב על
מחסורים באספקה.
הביקוש לקנאביס רפואי יעיל ממשיך לגדול בקצב
כה מהיר עד שקשה לראות את סופו.
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P A R T I C I P AT I O N

R E C R E AT I O N A L

MEDICAL

 CannerGrowמאפשרת לך לרכוש
אחד מצמחי הקנאביס המוגבלים מבלי
שתצטרך לדאוג בנוגע לגידול ,קצירה
ומכירה.

קנאביס הוא לא רק עניין "רפואי" אלא
גם הופך לפופולרי יותר בקרב צרכנים
פרטיים.

קנאביס הוא אחד הצמחים המעובדים
העתיקים ביותר בעולם.

בעזרת הידע שלנו ,תוכל להשתתף באופן
ישיר בפיתוח שוק חדש באירופה  -דרך
גידול ועיבוד צמחים או שיווק שותפים.
וכל זה מהנוחות של ביתך!

בעקבות הוספת  CBDלמוצרים
ביתיים רבים ,כגון משקאות ,ממתקים,
שוקולדים ,שמנים ונוזלים ,יותר
ויותר צרכנים פרטיים סומכים על
הקנאבינואיד היעיל.
הם גם מסתמכים על היתרונות הרבים
שהקנאביס מציע להם בחיי היומיום.
עם "מוצרי הפנאי" שלנו ,אנו מתכננים
גם את השקת השוק של מוצרי הCBD-
והקנאביס החדשניים שלנו אשר יספקו 
גם משתמשים קבועים באיכות שוויצרית
יוקרתית.

המייסדים
שלנו

הידעתם שבנוסף לרכיבים הידועים
כגון  THC, CBDו ,CBG-הוא מכיל
למעלה מ 400-מרכיבים פעילים שונים
ומרתקים?
מטרתנו בחלק הרפואי במודל העסקי
שלנו היא לחקור את צמח המרפא
קנאביס ולהילחם כדי לרפא מחלות
בעזרתו.
בנוסף ,אנו רואים זאת כמשימתנו לקדם
את קבלת הקנאביס באירופה באופן
פוליטי ,חברתי ומדעי.
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המייסדים
שלנו
הפעילה והמסורה שלנו.
מטרתנו כאן היא לראות את הפוטנציאל החיובי של
קנאביס סוף סוף זוכה להכרה.
דרך עבודת השדלנות הבלתי נלאית שלנו ,אנו גם
מקדמים את תנאי המסגרת שמאפשרים את הלגליזציה
של קנאביס באיחוד האירופי .בסופו של דבר ,אנו רוצים
להציע לכולם את ההזדמנות לקחת חלק באפשרויות
המלהיבות והרווחיות שהשוק העתידי המורכב הזה מציע.

את לקוחותינו ושותפי העסקים שלנו בעזרת איכות-
 Canneraldהייחודית שלנו.
אנו מעדיפים לתת למעשים לדבר במקום מילים ,אנו 
מחויבים לחינוך על הקנאביס באירופה וללגיטימציה
של הצמח כתרופה מקובלת ברפואה המודרנית.
אנו רוצים גם ליידע את הציבור הרחב בנוגע
לקנאביס ולתרום להיבט החשוב הזה על ידי הוצאה
לאור של מאמרי בלוג חינוכיים ,יצירת פוסטים מעניינים
בערוצי המדיה החברתית שלנו והשתתפות הקהילה

בתור חברה צעירה ורעננה שכבר שלטה בהצלחה בשלב 
הסטארט-אפ ,כבר הגדרנו לעצמנו מטרות שאפתניות
לעתיד.
אחרי הכל ,אנו מתכוונים "לצמוח" ברמות שונות:
בנוסף לתכניות שלנו לעתידנו הכלכלי בשווקים
האירופיים והבינלאומיים ,אנו מתמקדים בעיקר בציבור
הרחב.
בעזרת הקונספט העולמי הייחודי שלנו ,המטרה שלנו 
היא לשנות את שוק הקנאביס לטובת הכלל ולשכנע 
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המייסדים
שלנו
אנו לוקחים את ההבטחות שלנו ברצינות -
ונאבקים למען האנשים החולים הרבים שמציעים להם
אלטרנטיבה יעילה וטבעית דרך שימוש בקנאביס רפואי.
בדרך הזו ניתן להימנע מתופעות לוואי מזיקות שלרוב 
נגרמות מתרופות מבית מרקחת.
אנו מחויבים גם למדענים והרופאים הרבים שנלחמים
כבר שנים למען הכרת היעילות והיתרונות של קנאביס.
ולבסוף ,המאמץ שלנו מחויב גם אליך ולגישה החברתית
המקובלת שלך למוצרי קנאביס מכל הסוגים .אנו
מאמינים שהגדרה עצמית וחינוך הולכים יד ביד.
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המייסדים
שלנו
 Canneraldהיא חברה צעירה עם המטרה השאפתנית
להפוך ליצרנית ויצואנית הקנאביס הגדולה ביותר
באירופה.
הבסיס לכך הונח בשנת  2017על ידי סשה אדריאן וושל,
סברין ים אמווג ,לוין קים אמווג ומאיק מרסל פיאטרוסקי
כשהם הקימו את החברה ביחד בשנת  .2018בינתיים,
צוות  Canneraldגדל במידה ניכרת בכך שמשך אליו 
כישרונות צעירים רבים ומומחים מוכשרים.

סשה וושל
מייסד שותף Cannerald

לוין אמווג

מאיק פיאטרוסקי
מייסד שותף Cannerald

-מייסד

מייסד שותף Cannerald

-מייסד

-מייסד

יחד עם שותפינו והרשת ההולכת וגדלה שלנו ,אנו
נצליח לנצל את הפוטנציאל של צמח הקנאביס
לטובת הכלל ולבסס אותו בצורה איתנה בשוק האירופי.

סברין אמווג
מייסד שותף Cannerald

-מייסד
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ה מ י ק ו ם ש ל נ ו 
בשוויץ
ליבו של הפרויקט שלנו ממוקם במרחק של רק 30
דקות נסיעה ברכב מהבירה השוויצרית ברן.

כאן יצרנו את המתקן החדיש ,העתידני והאולטרה-מודרני
שלנו בשטח של כ 4600-מ"ר כדי להביא מהפך לשוק
הקנאביס האירופי.
בנוסף לחדרי המשרדים והמנהלים הרגילים ,גם
הטכנולוגיה המודרנית ביותר לגידול צמחי קנאביס מצאה
את דרכה לכאן.
עם זאת ,אנו רחוקים מלמצות את הפוטנציאל המלא של
 - Canneraldבנוסף לפיתוח המתמשך של הבוסתנאות
שלנו ,אנו עובדים בימים אלה על הסמכת  GMPלכל
המתקן שלנו.

ברן
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אנחנו מגדלים בשבילך

אנחנו מגדלים
בשבילך
הבריאות והעצמאות של כל אחד הם שניים מעמודי התוך
החשובים ביותר בפילוסופיה התאגידית שלנו.
ב CannerGrow-המטרה שלנו היא לא רק לחנך
את הציבור בנוגע לפוטנציאל הריפוי והיתרונות
הרפואיים של קנאביס ,אלא גם לעבוד עם הקהילה
העולמית ההולכת וגדלה שלנו ובכך לקדם אבני דרך
חשובות  -כמו למשל לגליזציה של קנאביס.
בהקשר הזה ,אנו מציעים לך השתתפות מעניינת בשוק
הקנאביס ושואפים להבטיח שתוכל לשמור על חלקך
בשוק הירוק המבטיח העתידי והייחודי הזה ולקבל רווחים
בשלב מוקדם.
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ה ש ת ת פ ו ת  ב ש ו ק
לכולם
ב CannerGrow-אנחנו משלבים גידול ועיבוד קנאביס
מקצועי ובאיכות גבוהה עם פורטל רשת מודרני וקל
לשימוש בקונספט עולמי ייחודי הנגיש לכל אחד
מנוחות ביתו.
יחד איתך  -כחלק מהקהילה שלנו  -אנו מחשיבים זאת
כמטרתנו לכבוש את שוק הקנאביס האירופי ולאפשר
למיליוני אנשים חולים להשתמש בקנאביס רפואי איכותי
כדי להקל על בעיות בריאותם במקביל.

עמוד  | 12מוצרי Cannergrow

:ב ןכדוע :ב ןכדועועןכדועעועע

השוק ותחזית
בסך הכל יש  7גורמים חשובים המעידים על השתתפות מוצלחת
ורווחית במיוחד בשבילכם בשוק באירופה :

1
2
3
4
5

השוק באירופה בקושי מפותח  -בעוד שהביקוש
הכללי למוצרי קנאביס הולך וגדל

	קבלה גבוהה של קנאביס ו CBD-בתחום הרפואי,
ההומאופתי והנטורופתי.

	מחסורים באספקה של קנאביס רפואי
	תומכי קנאביס מרפואה ומחקר מקבלים יותר ויותר
אמינות.

6
7

בשל הביקוש ההולך וגובר למרכיב היעיל ביותר
 ,CBDמוסיפים אותו למוצרים מסחריים יומיומיים
(לדוגמהמזון ,משקאות ,מוצרי טיפוח העור ויופי,
תוספי מזון ואפילו מוצרים המיועדים לחיות מחמד)
פוטנציאל מגוון מאוד לפיתוחים עתידיים של
המוצר  -וחידושים
שוויץ מציעה את האפשרות של גידול ועיבוד קנאביס
ללא צורך ברשיון

בנוסף ,הביקוש לקנאביס חוקי באירופה גדל
בהתמדה .בעקבות זאת ,שוויץ מיהרה להגיב והיא
כעת המדינה היחידה באירופה המאפשרת גידול ועיבוד 
קנאביס ללא רשיון .לפיכך ,המדינה מציעה את המיקום
האידיאלי להיכנס לתעשייה מורכבת זו.

כל הסימנים מצביעים על ירוק :קנאביס  -ומוצרי
קנאביס הם בשום אופן לא טרנד חולף ,אלא תעשייה
עתידית בר-קימה ורב-תכליתית שמציעה פוטנציאל
מבטיח ברמות שונות.
בין אם קנאביס רפואי או קנאביס במוצרים מסחריים
 צמח המרפא המגוון הגיע למרכז החברה ומעלהביקוש רב שמייצר מגוון הולך וגדל של מוצרים ושירותים
בשוק הכלכלי.
בעוד שקנאביס כבר עבר לגליזציה מוחלטת במדינות
כמו אורוגוואי לפני מספר שנים ,קנדה וקליפורניה הלכו 
בעקבותיה לאחרונה ומדווחים באופן קבוע על מחסורים
באספקה.
זה ממחיש את הקבלה ההולכת וגדלה של קנאביס בקרב 
האוכלוסייה העולמית ואת יעילות צמח המרפא הזה,
אשר הוטלה בספק בעבר.
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"האדם חסר התכלית
ת ל ו י  ב ג ו ר ל ו   -ה א ד ם
בע ל ה ת כ ל י ת מ ע צ ב 
אותו".
  -ע מ נ ו א ל ק א נ ט

מ י דע ע ל ר ק ע 
גידול ועיבוד
קנאביס
סביר מאוד להניח שגם אתה רוצה לדעת כיצד 
להשתתף בהצלחה רבה ככל האפשר בשוק זה המכוון
לעתיד  .

אף על פי כן ,העובדות הבאות מראות שגידול ועיבוד 
עצמאיים של קנאביס כמעט ולא משתלמים:

חקיקה מסובכת:

חוסר ידע:

יחד ,נוכל להשיג יותר:

בכל מדינה אירופית ,הסחר והיצור של קנאביס ומוצרי קנאביס
מוסדרים באופן שונה.
כך שלא תמיד ברור אילו חלקים נחשבים חוקיים או בלתי
חוקיים ,מה שעלול להוביל לבעיות בירוקרטיות ממושכות ולא
נעימות.

לאדם הפשוט כמו גם לחברות קטנות יותר ,כמעט בלתי
אפשרי לייצר קנאביס רפואי באיכות גבוהה ,מכיוון שהוא
נחשב לצמח חסון אך גם מאוד רגיש.

עלות גידול הקנאביס באופן עצמאי היא גבוהה למדי ,הן ליחידים
והן לעסקים קטנים ,במיוחד כאשר לוקחים בחשבון שלא ניתן
להשיג את הפוטנציאל המרבי בדרך הזו.

כדי להשיג את התפוקה הטובה ביותר ,יש צורך באקלים
המושלם ,טיפוח יומיומי נכון וגם פיקוח מלא ,השקיה אוטומטית
אופטימלית ,מערכות תאורה וגם במומחיות הדרושה להשיג
יבולים באמת בר-קימה.

כדי להגיע לפוטנציאל המרבי של צמח קנאביס ,וכדי להשיג את
התוצאות הטובות ביותר במחינת איכות ותפוקה כאחד ,יש צורך
בשימוש בציוד יקר ומותאם להפליא ובתאום האופטימלי של
אותו ציוד בכל השלבים.

ב CannerGrow-אנו נפטרים מכל הרשיונות הדרושים ולכן אנו
יכולים תמיד לסחור על בסיס חוקי.
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ככה זה עובד
במרכזי העיבוד והיצור שלנו אנו מייצרים קנאביס באיכות
שוויצרית יוקרתית בשבילך.
לא רק שיש לנו מיקום מושלם לגידול ויצור ישירות בלבה של
שוויץ ,רשיונות תקפים ואת הציוד הנכון ,אך גם צוות מומחים עם
ידע מעמיק שדואגים לצמחים שלך מסביב לשעון.
כך ,לא רק שנביא מהפכה לשוק הקנאביס האירופי אלא גם
ניתן לך להשתתף בו בתנאים הטובים ביותר.

הבטח את חלקך בשוק החדשני הזה,
שאינו נגיש לאנשים פרטיים בדרך אחרת,
בשלב מוקדם.
כדי לאפשר לכולם להשתתף בהגינות בשוק,
אנו פועלים כממשק בינך לבין שוק הקנאביס המתהווה באיחוד 
האירופי  -ובכך אנו מבטיחים שכל התהליכים יובילו לקציר
ומסחר מוצלחים:
כי אנחנו מרוצים רק כשאתה מרוצה.

הפתרון
שלנו
להיות "בעל צמח" |
עם !CannerGrow
החזון שלנו הוא להנגיש את שוק הקנאביס האירופי
לכל משתתף בכך שאנו מבצעים בשבילך את כל
הבוסתנאות ,הטיפוח היומיומי ,תהליך הקצירה
וההיבט השיווקי של הצמח דרך השירות העולמי
הייחודי שלנו .כך CannerGrow ,מציעה לך את
ההזדמנות להשתתף באופן אקטיבי בשוק הקנאביס -
מהנוחות של הבית שלך.
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ביטוחים
ביטוח הוא תחום שאנו לוקחים ברצינות רבה
ב .CannerGrow-כמובן שחשבנו על הכל בכדי להגן
באופן מהימן על המודל העסקי שלנו ,על עתיד החזון
שלנו ועל כל אחד מלקוחותינו.
לכן ,הוצאנו מגוון פוליסות ביטוח מרחיקות לכת ,אשר
נכנסות לתוקף במקרים הבאים :



הפסד בתפוקה



גניבה



השפעות של צד שלישי



ונדליזם



נזקי מים



נזקיאשוהפסדכתוצאהמאש
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ההשתתפות
ש ל ך  ע ם
CANNERGROW
האם אתה מעוניין לקנות צמחים ורוצה להפוך את
"האצבע הירוקה" שלך למציאות דיגיטלית?

הגעת למקום הנכון

חשוב לדעת

מאחורי כל מכירת צמחים הנערכת דיגיטלית ,יש צמח קנאביס
אמיתי באחד מחדרי הגידול והעיבוד שלנו ,שמתוחזקים במלואם
על ידינו ונקצרים לאחר שניים עד שלושה חודשים.

שההחלטה כיצד להמשיך מכאן היא בידיך בלבד :אפשר לשלוח
את הקציר של הקנאביס  CBDשלך ישירות אליך הביתה או 
למכור אותו ל Cannerald-עבור רווח אטרקטיבי.

להרוויח משוק
עתידי
שימשיך לעשות גלים באירופה  -ושהפוטנציאל שלו יפתח המון
הזדמנויות רווחיות.

הירשם אלינו היום ותהיה בעל צמח גאים.

שקיפות חשובה לנו לא פחות משהיא חשובה לך.
אנו מציעים את שיטות התשלום המאובטחות הבאות:

העברה בנקאית (חשבונות המשתמשים במטבעות  EURו)CHF-
 | Bitcoinזמין בקרוב :תשלום בכרטיס אשראי
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[ 2-3חודשים]
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הצמחים שלך,
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ככה  CannerGrowעובדת
עלות ראשונית

קנית צמח
[אפשרות ]2

[אפשרות ]1

מ כי

מכירה ללקוח חדש דרך השוק הפנימי
(בקרוב)
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שלך
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הצמח נמכר

אפשרות נוספת CBD :לשימוש אישי
 Canneraldמציעה לך מספר דרכים להפיק
את המרב מהקציר שלך .לכן זה תלוי רק בך
כיצד להמשיך :אפשר לשלוח את תפוקת
ה CBD-שלך ישירות אליך הביתה או למכור
אותו ל Cannerald-עבור רווח משתלם.
אנו שמחים לשלוח לך את תפוקת הקציר,
כמו גם התפוקה שהשגת דרך תכנית ההכנסה
השיורית ,בנוחות אליך הביתה.

התנסה ב CBD-באיכות השוויצרית הגבוהה
ביותר ,אשר  -באמצעות השותפות ההוגנת
שלך איתנו  -לא רק זולה יותר בשבילך מאשר
קנייה דרך ספקים חיצוניים ,אלא גם שהופקה
תחת תקני היצור הטובים ביותר ל"צמח
שלכם"  -ועם הידע שלנו תחת תנאי גדילה
אופטימליים.
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תכנית הפניה
האם אתה משוכנע כמונו והאם אתה מחשיב את
שוק הקנאביס בשילוב עם הקונספט החזוני שלנו 
כהזדמנות ייחודית?
רוצה לעשות שינוי ולהזמין אחרים להצטרף לקהילה
שלנו?
האם גם אתה מאמין שקנאביס הוא צמח מרפא
שביטלו באופן שגוי ,שהפוטנציאל שלו רחוק
מלהיות מותש ושהוא יכול לעזור לאנושות
בדרכים רבות?
אם כן ,אז אתה ממש כאן:
תכנית ההפניה של  CannerGrowמציעה לך את
ההזדמנות להיות עוד יותר מעורב  -ובאותו הזמן
לשפר משמעותית את איכות החיים של מיליוני
אנשים.

התחל היום
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תכנית
הכנסה רב-שלבית
שלב 1
7%
שלב 2
5%
שלב 3
3%
שלב 4
2%
שלב 5
1%
שלב 6
1%
שלב 7
1%

תכנית
הכנסה
רב-שלבית
ככה זה עובד:
בשלב הראשון שלכם ,תקבל בונוס אטרקטיבי של
שבעה אחוזים.

אנחנו מגדירים מחדש את המשמעות של ניהול
רווחים:

בנוסף ,השלב השני  -השביעי יותר ממשתלמים
עבורך  -מכיוון שהם מספקים לך בונוס נוסף של 13
אחוזים בסך הכל.

תכנית ההכנסה הרב-שלבית האטרקטיבית שלנו 
מציעה לך עד ל 20-אחוזים בונוס הפניה עבור כל
מכירת צמח שמתרחשת באחת משבעת השלבים של
הצוות שלך.

זה מצב שבו כולם מרוויחים  -בכל השלבים!

בקיצור ,בכל פעם שמישהו בצוות שלך מוכר צמח,
תקבל בונוס הפניה רווחי.
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הכנסת
בונוס שיורית
שלב 1
7%
שלב 2
5%
שלב 3
3%
שלב 4
2%
שלב 5
1%
שלב 6
1%
שלב 7
1%

הכנסת בונוס
שיורית
הנה סקירה כללית של היקף הבונוס:
בשלב הראשון תקבל שבעה אחוזים מסך כל
תפוקת הצמחים של שותפיך.
מהשלב השני עד השביעי תקבל  13אחוזים
נוספים.

המאפיין המיוחד של תכנית בונוס ההפניה הוא
הכנסת הבונוס השיורית שנותן לך אחוז מכל תפוקת
קציר שנמכרת בתוך הצוות שלך  -ומסתכם ב20-
אחוזים אטרקטיביים בסך הכל.

אבל זה לא הכל:
לא תקבל את בונוס ההמלצה רק פעם אחת אלא
לאחר כל חלוקת קציר.

כדי להיות זכאי לעמלת הבונוס השיורי,
פשוט צריך להיות הבעלים של צמח אחד
לפחות.
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שירותים

התאמה
למכשירים

Google
אימות

מצלמה
בשידור חי

תמיכה פעילה
24/7

אנו מבטיחים שהאתר שלנו 
מותאם למכשירים כגון
סמארטפונים,מחשב,מחשב
נייד וטאבלטים.

במשרד האחורי תמצא את
המאמת של  .Googleכאן
תוכל לאבטח בנוסף את
החשבון והצמחים שלך.

 CannerGrowמציעה לך את
האפשרות לעקוב אחר המצב
הנוכחי של הצמחים שלך
מסביב לשעון בעזרת מצלמות
חיות.

עם  ,Canneraldתקבל מענה
לכל שאלה!
התמיכה שלנו עובדת 24
שעות ביממה ונמצאת תמיד 
לרשותך.
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ת וד ה
למידע מפורט נוסף ,נא ליצור קשר עם האדם שהזמין
אתכם למצגת הזו.
.
CannerGrow.com
באנהופשטראסה  8808 | 13פריינבך שוויץ
info@Cannerald.com

