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CANNERALD ÜZLETI BEMUTATÓ 2020

ÜDVÖZLI ÖNT A
CANNERALD
Ezzel a pár perces átfogó prezentációval szeretnénk Önnek bemutatni üzleti modellünket.
Győződjön meg róla, hogy az összes
elektronikai készüléke néma üzemmódban van,
és figyelmesen kövesse végig a bemutatót.
Olvasási idő: 5 perc
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RÓLUNK
A Cannerald egy svájci kannabiszkutató és
termesztő vállalat, amely a világ egyik vezető
ellátója ebben az ígéretes piaci szegmensben.
Mióta 2017-ben megalakult a cég, fő küldetésünk, hogy kiváló minőségű kannabiszt és kannabiszból készült termékeket készítsünk társadalmilag elfogadható módon Svájcban, a német nyelvű
országokban és egész Európában.
Ahhoz, hogy víziónkat megvalósíthassuk, arra
használjuk az iparágban elért vezetői pozíciónkat,
hogy egy rég várt politikai, társadalmi és tudományos mozgalmat hozzunk az európai piacra.
Nem úgy tekintünk magunkra, mint egy klasszikus
vállalkozásra, amelynek kizárólagos célja a profit
maximalizálása - a teljes iparág támogatói és partnerei vagyunk.
Ennek kapcsán egyedülálló lehetőséget kínálunk Önnek, hogy aktívan részt vehessen egy
új és izgalmas európai piac kialakításában.
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PIAC
Ahogy azt Elon Musk már bizonyította a Teslával,egy kis bátorsággal, elszántsággal és
szerencsével lehet teljesen új piacokat létrehozni, az ilyen sikerekből pedig akár a hosszú ideje
működő óriásvállalatok is tanulhatnak.
De mint az a történelem során jellemző volt más
hasonló piaci forradalmakra is, Európa egy rendkívül előretekintő iparágat és egyben egy nagyszerű
lehetőséget szalaszt el. Ez az iparág nem csak
jövedelmező, hanem ami ennél is fontosabb, képes
javítani milliók életminőségét és egészségét kiváló
minőségű kannabisz és CBD előállításával.
Az orvosi kannabisz és a kender alapú termékek,
a CBD, CBG és más THC tartalmú termékek iránti
igény gyorsan növekszik. Helyileg az európai
kereslet jóval meghaladja a rendelkezésre álló
mennyiséget - még olyan országokból is, mint
például Kanada, folyamatosan érkeznek beszámolók hiányos készletekről.
A hatékony orvosi kannabisz iránti igény jelenleg végeláthatatlanul növekszik.
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T U D TA ?
Tudta, hogy csak Németországban évente mintegy 100
000 receptet állítanak ki orvosi kannabiszra, és hogy
ennek a természetes gyógyászati cikknek a nagy részét
külföldről kell importálni?
Míg a kanadai és az amerikai
piac már nagy mértékben
telített, Németországban és az
egész EU-ban továbbra is igéretes potenciállal rendelkezik.

A növények fejlődésétől
egészen a betakarításukig és a
feldolgozásukig végig csak egy
elvet tartunk szem előtt - ez
pedig a minőség.

A Cannerald segítségével
megragadjuk a lehetőséget,
hogy fellendítsük a jó minőségű
kannabisztermékek még alig
fejlett európai piacát.

A Cannerald olyan prémium
minőségű kannabiszt kínál,
amely sikeresen és könnyedén
fölülmúl bármely európai minőségi előírást.

A MI
MEGOLDÁSAINK

MEDICAL

R E C R E AT I O N A L

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

A kannabisz a világ egyik legrégebb
óta termesztett növénye.

A kannabisz nem csak orvosi
szempontból érdekes, hanem egyre
népszerűbbé válik a magánfogyasztók körében is.

A CannerGrow lehetővé teszi, hogy
a limitált számú kannabisznövények
egyikét Ön is megvásárolja anélkül,
hogy aggódnia kellene a termesztés, a betakarítás és az eladás
miatt.

Tudta, hogy a jól ismert összetevőkön, a THC, CBD és CBG-n kívül
több mint 400 különféle, lenyűgöző
hatóanyagot tartalmaz?
Az üzleti modellünk orvosi szegmensében arra törekszünk, hogy
a kannabiszt, mint gyógynövényt
kutassuk, és harcoljunk vele a betegségek ellen.
Ugyanakkor küldetésünknek tekintjük azt is, hogy hozzájáruljunk a
kannabisz elfogadásához Európában, mind politikai, mind társadalmi
és tudományos szempontból.
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A kannabinoid hatékonyságában
egyre több magánfelhasználó bízik,
számos háztartási cikkhez, például
italokhoz, édességekhez, csokoládékhoz, olajokhoz és folyadékokhoz
adnak hozzá CBD hatóanyagot.
Szintén kihasználják azt a rengeteg
előnyt, amit a kannabisz a mindennapi életben nyújt. Tervünk,
hogy "Rekreációs termékeinkkel”
piacra dobjuk az innovatív CBD és
kannabisz termékeinket, amelyek
kielégítik majd az átlagos felhasználók igényeit is, méghozzá svájci
prémium minőségben .

A mi szakértelmünk segítségével Ön
közvetlenül részt vehet egy új európai piac kialakításában - növénytermesztéssel vagy partnermarketing
programunkon keresztül. És mindezt a saját otthona kényelméből!

A MI
CÉLJAINK
Fiatal és friss vállalkozásként sikeresen vettük az
indulási szakasz akadályait, és ambiciózus célokat
tűztünk ki a jövőre nézve.
Végül is különféle szinteken kívánunk "növekedni”:Az európai és a nemzetközi piacokra
vonatkozó terveink mellett az érdeklődésünk elsősorban a nagyközönségre irányul.
Célunk, hogy a világszerte egyedülálló koncepciónk
segítségével a kannabiszpiacot az emberiség
javára fordítsuk és meggyőzzük ügyfeleinket és
partnereinket az egyedi Cannerald-minőségről.
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Jobban szeretjük, ha a szavak helyett a cselekedetek beszélnek, és elkötelezetten támogatjuk a
kannabisz, mint gyógynövény legalizálását és
oktatását a modern orvostudomány részeként
Európában..
Továbbá szeretnénk tájékoztatni a nyilvánosságot a kannabisz jótékony hatásairól oktatási
cikkek közzétételével, érdekes tartalmak létrehozásával a közösségi médiában, és rendkívül aktív,
odaadó közösségünk segítségével.

Célunk, hogy a kannabiszban rejlő pozitív lehetőségek végül felismerésre kerüljenek.
Fáradhatatlan munkákkal szintén támogatjuk a
kannabisz EU-ban való legalizálásának feltételeit.
Végső soron mindenkinek szeretnénk esélyt adni
arra, hogy részese legyen ezeknek az izgalmas,
jövedelmező lehetőségeknek, amit ez a piac rejt
magában.

A MI
ÍGÉRETEINK
Komolyan vesszük ígéreteinket - és kiállunk
azért a rengeteg betegért, akiknek hatékony,
természetes alternatívát kínál az orvosi kannabisz
használata. Ily módon elkerülhetők lennének a
káros mellékhatások, amelyeket a gyógyszerek
okozhatnak.
Elkötelezettek vagyunk a sok tudós és orvos iránt
is, akik évek óta harcolnak a kannabisz hatékonyságának és előnyeinek elismeréséért. És végül,
de nem utolsósorban elkötelezettek vagyunk Ön
iránt, és hogy társadalmilag elfogafott hozzáférést
biztosítunk a különböző kannabisztermékekhez.
Hisszük, hogy az önrendelkezés és az oktatás
kéz a kézben járnak.
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A MI
ALAPÍTÓINK
A Cannerald egy fiatal vállalat, amelynek ambiciózus célja, hogy Európa legnagyobb kannabisz
termelőjévé és exportőrévé váljon.
Alapjait 2017-ben Sascha Adrian Wäschle, Severin
Jem Amweg, Levin Kim Amweg és Maik Marcel
Pietrowski hozták létre, akik 2018-ban közösen
megalapították a vállalatot. Időközben a Cannerald
csapata jelentősen gyarapodott, sok fiatal tehetséget és hozzáértő szakértőt vonzott magához.
Partnereink és folyamatosan növekvő hálózatunk segítségével sikerül majd kiaknáznunk a
kannabisz növényben rejlő lehetőségeke,t és
szilárdan megalapozni az európai piacot számára.

Sascha Wäschle
A Cannerald

társalapítója

Levin Amweg
A Cannerald

Maik Pietrowski
A Cannerald

társalapítója

Severin Amweg
A Cannerald
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társalapítója

társalapítója

S Z É K H E LY Ü N K
SVÁJCBAN
Projektünk központja mindössze 30 perces autóútra van a svájci fővárostól, Berntől.

Itt építettük fel ultramodern, szinte futurisztikus
létesítményünket az európai kannabiszpiac forradalmához, amely körülbelül 4600 négyzetméteren
fekszik.
A szokásos irodai és adminisztrációs helyiségek
mellett, itt található a kannabisz termesztésére
használt legmodernebb technológia is.
A Cannerald-ban rejlő lehetőségek azonban itt még
messze nem merülnek ki - a növénytermesztés
folyamatos továbbfejlesztése mellett jelenleg az
egész létesítményünk GMP tanusításán dolgozunk.

Bern
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CANNERALD ÜZLETI BEMUTATÓ 2020

ÖNNEK
TERMESZTÜNK
Mindannyiunk egészsége és önrendelkezése
alkotja a vállalati filozófiánk két legfontosabb pillérét.
Nekünk a CannerGrow-nál nem csak az a célunk,
hogy felhívjuk az emberek figyelmét a kannabisz gyógyító hatására és egészségügyi
előnyeire, hanem az is, hogy együttműködjünk a
folyamatosan növekvő globális közösségünkkel, és
ezzel hozzájáruljunk jelentős mérföldkövek átlépéséhez - mint példáula kannabisz legalizálása.
Izgalmas lehetőséget kínálunk Önnek a kannabiszpiacon való részvételre, és biztosítani szeretnénk,
hogy jövedelmező módon megőrizze részesedését
ezen az egyedülálló, ígéretes, zöld piacon a korai
szakaszban is.

Oldal 11 Cannergrow termékek
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PIACI RÉSZVÉTEL
MINDENKI SZÁMÁRA
A CannerGrow-nál a professzionális, minőségi
kannabisztermesztést egy egyszerűen kezelhető,
modern online portállal társítjuk, amely egy
világszerte egyedülálló koncepciót képez és
kényelmesen elérhető az otthonuk kényelméből.
Önnel -mint a közösségünk egy tagjával- együtt
küldetésünknek tekintjük az európai kannabiszpiac
meghódítását, és hogy lehetővé tegyük, hogy
betegek milliói jussanak hozzá jó minőségű orvosi
kannabiszhoz problémáik enyhítésére.

Oldal 12 Cannergrow termékek
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PIAC & ELŐREJELZÉS
Minden jel "zöldre" mutat: A kannabisz - és a
kannabisz alapú termékek egyáltalán nem mutatnak gyorsan változó tendenciát. Ellenkezőleg: ez
egy fenntartható és sokoldalú ipar, amely ígéretes
lehetőségeket rejt.

Legyen szó orvosi kannabiszról vagy kannabisz
tartalmú termékeről - ez a sokoldalú gyógynövény már bekerült a társadalomba és nagy
iránta a kereslet, amely a gazdasági piacon egyre
növekvő szolgáltatás és termékválasztékot generál.
Míg a kannabisz néhány évvel ezelőtt már teljesen
legalizálódott például Uruguayban, a közelmúltban Kanada és Kalifornia is követték példáját. Ezek
az országok rendszeresen számolnak be hiányos
készletekről.
Ez szemlélteti a kannabisz egyre növekvő elfogadottságát a világ lakosai körében és gyógyhatását,
amit a múltban többen cáfoltak.

Oldal 13 Cannergrow termékek
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Emellett a legális kannabisz iránti igény Európában folyamatosan növekszik. Svájc nagyon
gyorsan reagált és jelenleg Európában ez az egyetlen ország, amely speciális engedély nélkül is lehetővé teszi a kannabisz termesztését. Ezért Svájc
ideális helyszínnek bizonyul a piac beindításához.

Összesen 7 fontos tényező van, amelyek elősegítik az
Ön sikeres és különösen jövedelmező piaci részvételét
Európában:

1
2
3
4
5

Az európai piac alig fejlett - viszont a kannabisz
alapú termékek iránti általános kereslet növekszik

	A kannabisz és a CBD magas szintű elismerése az
orvosi, homeopátiás és naturopátiás területeken

	Az orvosi kannabisz hiánya
	A kannabisz támogatói az orvostudomány és a kutatás területén egyre nagyobb hitelességet kapnak

6
7

Tekintettel a folyamatosan növekvő igényre a 		
rendkívül hatékony CBD összetevő iránt, sok, 		
a mindennapi életben használt termékekhez is hozzá
adják. Például ételekhez, italokhoz, kozmetikai és
bőrápolási termékekhez, étrend-kiegészítőkhöz és
még háziállatok számára készült termékekhez is.
Sokoldalú lehetőséget kínál a jövőbeni termékfejlesztés és innovációk számára.
Svájc speciális engedély nélkül is lehetővé teszi a
kannabisz termesztését.

AMIT TUDNI KELL
A K A N N A B I S ZTERMESZTÉSRŐL.
Valószínűleg most már Ön is tudni szeretné,
hogyan vehetne részt ezen a jövőorientált piacon a
lehető legsikeresebben.

„ A C É LTA L A N E M BER ELSZENVEDI
A Z É L E T É T - A C É LT U D AT O S A L A K Í T J A
Az alábbi tények azonban azt mutatják, hogy a
AZT”.
kannabisz otthoni, egyéni termesztésébe aligha
érdemes belevágni:

- IMMANUEL KANT

KITERJEDT JOGSZABÁLYOK:

A SZAKÉRTELEM HIÁNYA:

EGYÜTT TÖBBRE VAGYUNK KÉPESEK:

A kannabisz és a kannabisztermékek kereskedelmét és
előállítását minden európai országban eltérően szabályozzák.
Ezért nem mindig teljesen egyértelmű, mely részeket tekintik törvényesnek, melyeket törvénytelennek, ez pedig kellemetlen,hosszadamas jogi problémákhoz vezethet.

A laikusok és a kisebb vállalatok számára szinte
lehetetlen a kiváló minőségű, orvosi kannabisz
termesztése, , mivel egy masszív, de nagyon érzékeny
növényről van szó.

A kannabisz termesztésének költsége meglehetősen
magas, mind a magánszemélyek, mind a kisvállalkozások
számára, különösen ha figyelembe vesszük, hogy így
nem lehet kiaknázni a benne rejtőző lehetőségeket sem.

Ahhoz, hogy elérjük a lehető legkiválóbb termést, szükségünk van a tökéletes éghajlatra, megfelelő mindennapi
ápolásra, teljes felügyeletre, valamint optimális automatikus öntöző és világítási rendszerre. Nem utolsósorban
pedig ahhoz, hogy fenntartható módon termesztjünk,
szakértelemre van szükség.

Ahhoz, hogy képesek legyünk elérni a lehető legjobb
eredményeket mind minőség, mind hozam szempontjából, egy drága, tökéletesen működő berendezésre van
szükségünk és annak optimális kezelésére.

A CannerGrow rendelkezik az összes szükséges engedéllyel, ami lehetővé teszi a törvényes kereskedést.

Oldal 14 Cannergrow termékek
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A MEGOLDÁS
Váljon "növénytulajdonossá"
a CannerGrow-val!
Célunk, hogy az európai kannabiszpiacot minden
résztvevő számára hozzáférhetővé tegyük azáltal,
hogy mentesítjük Önt a növény termesztésének, napi gondozásának, betakarításának
feladatai alól. Ehhez hozzá tartoznak a marketing követelmények is. A CannerGrow lehetőséget kínál Önnek arra, hogy aktívan részt vegyen a
kannabiszpiacon az otthona kényelméből.

Oldal 15 Cannergrow termékek
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H O G YA N I S M Ű K Ö D I K
Termesztési és ipari központjainkban svájci minőségű
prémium kannabiszt termesztünk..
Nem csak, hogy tökéletes termesztési és ipari helyszínnel
rendelkezünk közvetlenül Svájc szívében, de birtokában
vagyunk az érvényes engedélyekeknek és a megfelelő
felszerelésnek. Ezenkívül csapatunkat a legnagyobb
szakértők alkotják, akik éjjel-nappal gondoskodnak az Ön
növényeiről.
Így nemcsak az európai kannabiszpiacot forradalmasítjuk majd, hanem biztosítjuk, hogy a lehető legjobb
feltételek mellett tudjon részt venni benne.

Biztosítsa részesedését ezen a trendmeghatározó
piacon, amely
más módon nem érhető el magánszemélyek számára
a korai szakaszban.
Annak érdekében, hogy mindenki igazságosan részt
vehessen a piacon,
kapcsolatként működünk Ön és a feltörekvő kannabiszpiac
között az EU-ban - biztosítva ezzel, hogy minden folyamat sikeres betakarításhoz és eladáshoz vezessen.
Mert csak akkor vagyunk elégedettek , ha n is az.

BIZTOSÍTÁS
A biztosítást nagyon komolyan vesszük a CannerGrow-nál. Természetesen mindent jól ágondoltunk
és mindent megtettünk annak értekében, hogy
megóvjuk üzleti modellünket,víziónkat és minden
ügyfelünket.
Ezért számos széleskörű biztosítást kötöttünk,
amelyek a következő esetekben lépnek hatályba:



Hozamveszteség



Lopás



Harmadik felek befolyása



Vandalizmus



Víz okozta károk



Tűz okozta károk és veszteségek
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A Z Ö N K A P C S O L ATA A
C A N N E R G R OW-VA L
Szívesen vásárolna növényeket és szeretne
digitálisan "kertészkedni"?

A MEGFELELŐ HELYEN JÁR.

FONTOS TUDNIVALÓK

Minden digitálisan eladott növény mögött egy igazi kannabisz növényrejtőzik az egyik művelőhelyiségünkben,
amelyet állandóan gondozunk és két-három hónap elteltével betakarítunk.

Kizárólag Ön dönti el, hogyan tovább: Dönthet úgy, hogy
az ön által vásárolt CBD kannabisz termését közvetlenül
az otthonába szállítjuk vagy eladhatja a Canneraldnak előnyos profitért cserébe.

RÉSZESÜLJÖN AZ ELŐNYÖKBŐL,
AMIT EZ A JÖVŐBELI PIAC TARTOGAT.
Európa számára ez továbbra is jelentős téma lesz - és
számtalan pénzügyileg kifizetődő lehetőséget kínál majd.

REGISZTRÁLJON MA ÉS VÁLJON ÖN IS
BÜSZKE NÖVÉNYTULAJDONOSSÁ.

Az átláthatóság ugyanolyan fontos számunkra, mint az Ön számára.
Az alábbi biztonságos fizetési módszereketkínáljuk:

Banki átutalás (EUR vagy CHF alapú devizaszámla)
Bitcoin | Hamarosan elérhető: hitelkártyás fizetés
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TOVÁBBI LEHETŐSÉG: CBD SZEMÉLYES HASZNÁLATRA
A Cannerald számos lehetőséget kínál
Önnek, hogy a legtöbbet hozza ki a
terméséből. Ezért kizárólag Ön dönti el,
hogy mit szeretne: az ön által vásárolt
CBD kannabisz termését közvetlenül
az otthonába szállítjuk vagy eladja a
Canneraldnak előnyos profitért cserébe.

Tapasztalja meg a legjobb svájci
minőségű CBD-t, amelyhez- a velünk
való tisztességes partnerség révén olcsóbban juthat hozzá, mint külföldi
szolgáltatóktól, és a legszigorúbb
gyártási szabványok szerint készült szakértelemmel, optimális növekedési
körülmények között.

Örömmel küldjük el Önnek a betakarított termést, valamint a Jövedelemterv
alapján elért hozamát kényelmesen az
otthonába.
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Kőzetgyapot & víz
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AJÁNLÁSI PROGRAM
Ön is annyira biztos ebben, mint mi, és egyedülálló lehetőségnek tartja a kannabisz piac jövőbeli koncepcióját?
Szeretne változást hozni és meghívna másokat
is a közösségünkbe?
Ön is úgy gondolja, hogy a kannabisz egy
tévesen megítélt gyógynövény, amelynek
lehetőségei még messze nem merültek ki és
sok szempontból az emberiség javára válna?
HA IGEN, AKKOR JÓ HELYEN JÁR:
A CannerGrow ajánlási programunk lehetőséget
kínál még nagyobb mértékű piaci részvételre
- ugyanakkor jelentősen segít javítani milliók
életminőségén.

VÁGJON BELE
MÉG MA
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Többszintes
Kompenzációs Terv

TÖBBSZINTES
KO M P E N Z Á C I Ó S
TERV
A KÖVETKEZŐKÉPPEN MŰKÖDIK:
Újraírjuk a kompenzációs menedzsment
jelentését:

Az első szinten,egy nagyon vonzó, hét százalékos bónuszt kap.

Vonzó Többszintes kompenzációs tervünk
segítségével akár 20 százalékos bónuszt is
kaphat minden egyes megvásárolt növényért,
csapata első hét szintjén.

A másodiktól egészen a hetedik szintig állandó bónusz jár önnek - összesen akár további
13 százalék.

Röviden: minden alkalommal, amikor az Ön
csapatából valaki növényt vásárol, ajánlási bónuszt kap.
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IGAZI NYERŐ HELYZET MINDEN SZINTEN!

1. szint
7%
2. szint
5%
3. szint
3%
4. szint
2%
5. szint
1%
6. szint
1%
7. szint
1%

RÉSZESEDÉSI BÓNUSZ
J U TA L É K
A BÓNUSZRENDSZER MŰKÖDÉSE:
Az ajánlási bónuszprogramunk különlegessége a részesedési jutalékokban rejlik, ami azt
jelenti, hogy minden csapatodon belül eladott
terméshozam után bizonyos százalékot kapsz
- ez akár csábító 20 százalékot is jelenthet.

Az első szinten a partnered növényeiből származó hozam hét százalékát megkapod.
A másodiktól a hetedik szintig pedig összesen további 13 százalék bónuszt kapsz..

DE EZ MÉG NEM MINDEN:
Az ajánlási bónuszt nem csak egyszer kapja
meg, hanem minden betakarítás után.
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Hogy a Részesedési bónusz jutalékra
jogosult legyen, legalább egy növényt
birtokolnia kell.
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Részesedési
bónusz jutalék
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S Z O L G Á LTAT Á S O K

24/7
Támogatás

Élő
Kamera

Google
Hitelesítő

Készülék
optimalizálás

A Cannerald-nál egy kérdése sem marad megválaszolatlanul!
A támogatás a nap 24 órájában működik és mindig
az Ön rendelkezésére
áll.

A CannerGrow lehetőséget
kínál arra, hogy állandóan
megfigyelhesse az aktuális helyzetet és növénye
fejlődését élő kameráink
segítségével.

Hátul megtalálja a Google Hitelesítőt. Itt további
biztonsági intézkedéseket tehet a fiókja és a
növényei biztonsága érdekében.

Biztosítjuk arról, hogy
weboldalunkat olyan készülékekre is optimalizálták,
mint például okostelefonok, számítógépek,
hordozható számítógépek és tabletek.
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KÖSZÖNJÜK
További részletekért kérjük lépjen kapcsolatba
azzal a személlyel, aki meghívta Önt a bemutatóra.
.

cannergrow.com
Bahnhofstrasse 13 | 8808 Freienbach
SVÁJC
info@cannerald.com

