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CANNERALD BUSINESS PRESENTATIE 2020

W E L KO M B I J
CANNERALD
Een uitgebreide presentatie van ons business
model, geïllustreerd in een paar minuten.
Zorg ervoor dat al je elektronische
apparaten op mute staan en ga
alert door de presentatie heen.
Leestijd: 5 minuten
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OVER ONS
Cannerald is een Zwitsers onderzoeks- en
productiebedrijf voor cannabis, 's werelds top
één procent van alle leveranciers in dit veelbelovende marktsegment.
Sinds onze oprichting in 2017, was het onze
missie om premium cannabis en cannabisproducten van unieke kwaliteit sociaal aanvaardbaar te
maken in Switzerland, in Duitstalige landen en over
heel Europa.
Om van onze visie een realiteit te maken, gebruiken we onze unieke marktleiderspositie om de
politieke, sociale en wetenschappelijke beweging
op de Europese markt te brengen.
We zien onszelf niet als klassiek bedrijf met als
doel het maximaliseren van winst, maar als een
partner en promotor van de hele industrie.
In dit kader bieden wij je een unieke kans om
actief deel te menen aan de ontwikkeling van
een nieuwe en spannende Europese markt.
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MARKT
En Elon Musk toonde het aan met Tesla, nieuwe
markten kunnen worden geopend met moed,
vastberadenheid en een beetje geluk, en van
dergelijke successen kunnen zelfs lang gevestigde
grote industriële iets leren.
Maar zoals vaak in de geschiedenis van relevante
marktrevoluties, staat de EU op het punt een kans
te missen en een toekomstgerichte industrie te
verliezen. Een lucratieve sector, en belangrijker
is dat die de levenskwaliteit en gezondheid van
miljoenen mensen kan verbeteren door hoogwaardige cannabis en CBD te produceren van een
unieke, superieure kwaliteit.
De vraag naar medicinale cannabis en hennepproducten, CBD, CBG en andere voorlopers op THC
groeit snel. Lokaal kan de vraag in Europa niet eens
in de buurt komen van voldoende kwaliteit — zelf
in landen als Canada worden momenteel steeds
meer tekorten in het aanbod gemeld.
De vraag naar effectieve, medicinale cannabis
groeit momenteel zo snel dat het einde nauwelijks in zicht is.
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W I S T J E A L D AT ?
In Duitsland alleen jaarlijks zo'n 100.000 voorschriften
voor medicinale cannabis worden uitgeschreven en dit
natuurlijke gezondheidsmiddel vooral uit het buitenland wordt geïmporteerd?
Hoewel de markt in Canada en
de VS al erg verzadigd is, biedt
ze nog steeds veelbelovend
potentieel in Duitsland en de
hele EU.
Met Cannerald willen we deze
kans grijpen en de Europese
markt voor hoogwaardige cannabis producten aanpakken, die
amper ontwikkeld is.

Van het groeiproces van onze
planten tot hun oogst en verwerking, we hebben maar één
richtlijn — "kwaliteit".
Cannerald staat voor premium
cannabis die met succes en
gemak elke Europese kwaliteitsnorm overtreft.

ONZE
OPLOSSING

MEDICAL

R E C R E AT I O N A L

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

Cannabis is een van de oudste
gecultiveerde planten ter wereld.

Cannabis is niet enkel een "medische" kwestie, maar groeit aan
populariteit bij particuliere consumenten.

CannerGrow laat je toe één van de
beperkte cannabisplanten te kopen
zonder je zorgen te maken over
kweken, oogsten en verkopen.

Door CBD toe te voegen aan dagdagelijkse producten als drank, snoep,
chocolade, olie en vloeistoffen, vertrouwen steeds meer particulieren
op de werking van cannabinoïde.

Met onze kennis kun je direct
deelnemen aan de ontwikkeling van
een nieuwe Europese markt — via
plantenteelt of affiliate marketing.
En dit allemaal vanuit het comfort
van je eigen huis!

Wist je dat naast de bekende
stoffen zoals THC, CBD en CBG,
het meer dan 400 verschillende,
fascinerende actieve ingrediënten
bevat?
Ons doel in het medische onderdeel van ons business model is de
cannabisplant te onderzoeken en zo
ziekten te bestrijden en te genezen.
We zien het ook als onze missie om
de acceptatie van cannabis in EU
politiek, sociaal en wetenschappelijk
te bevorderen.
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Ze vertrouwen ook op de vele
voordelen die cannabis hen in het
dagelijks leven biedt. Met onze
„recreatieve producten“ plannen we
de marktintroductie van onze innovatieve CBD- en cannabisproducten, die ook vaste gebruikers met
Zwitserse kwaliteit zullen behagen.

ONZE
DOELEN
Als jong en fris bedrijf dat de start-up al met succes
heeft doorstaan, hebben we voor onszelf een
aantal ambitieuze doelen gesteld.
Nu willen we "groeien" op verschillende levels:
Na onze plannen voor een economische toekomst
op de Europese en internationale markten, is
onze interesse eerst en vooral gericht op de grote
massa.
Met ons wereldwijd concept, is het ons doel om
de cannabismarkt te veranderen ten voordele
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van iedereen, en onze klanten en zakenpartners te
overtuigen met onze unieke Cannerald-kwaliteit.

social media en de deelname van onze uiterst
actieve en toegewijde community.

We verkiezen daden boven woorden en zetten ons
in voor cannabis educatie in de EU en de legitimering van de plant als een geaccepteerde remedie in moderne geneeskunde.

Ons doel is om te zien dat het positieve potentieel
van cannabis eindelijk wordt erkend.

We willen het grote publiek informeren over
cannabis en bijdragen aan dit heel belangrijk
aspect door het publiceren van educatieve blog
artikelen, het maken van interessante posts op

Door ons oneindig lobbywerk, promoten we
ook de kader voorwaarden die de legalisatie
van cannabis in de EU mogelijk maken. Uiteindelijk willen we iedereen de kans bieden om deel te
nemen aan deze spannende en lucratieve opties
die deze complexe markt te beiden heeft.

ONZE
BELOFTE
Wij zijn van ons woord — en staan voor vele
zieke mensen die door medicinale cannabis een
effectief, natuurlijk alternatief krijgen. Daarom
kunnen schadelijk bijwerkingen, vaak veroorzaakt
door farmaceutische medicatie, worden vermeden.
We zijn ook toegewijd aan de vele wetenschappers en artsen die al jaren strijden voor de erkenning van de effectiviteit en voordelen van cannabis.
En last but not least, ons werk is ook toegewijd aan
jou en jouw sociaal geaccepteerde toegang tot alle
soorten cannabisproducten. Wij zijn van mening
dat zelfbeschikking en onderwijs hand in hand
gaan.
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ONZE
FOUNDERS
Cannerald is een jong bedrijf met het ambitieuze
doel om de grootste cannabisproducent en
-exporteur in Europa te worden.
De basis hiervoor werd in 2017 gelegd door Sascha
Adrian Wäschle, Severin Jem Amweg, Levin Kim
Amweg en Maik Marcel Pietrowski, die het bedrijf
in 2018 gezamenlijk hebben opgericht. Inmiddels
is het Cannerald-team flink gegroeid door het
aantrekken van jong talent en bekwame experts.
Samen met onze partners en ons altijd
groeiend netwerk, zullen we slagen het potentieel van onze cannabisplant te exploiteren ten
voordelen van iedereen en stevig vestigen op de
Europese markt.

Sascha Wäschle
Co-Founder Cannerald

-Founder

Levin Amweg
Co-Founder Cannerald

Maik Pietrowski
Co-Founder Cannerald

-Founder

Severin Amweg
Co-Founder Cannerald
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-Founder

-Founder

O N Z E L O C AT I E
IN ZWITSERLAND
Het hart van ons project ligt op amper 30 min
rijden van de Zwitserse hoofdstad Bern.

Hier hebben we op bijna 4600 vierkante meter
onze ultramoderne en bijna futuristische faciliteiten gecreëerd voor een revolutie op de Europese
cannabismarkt.
Naast kantoor- en administratiezalen, heeft ook de
meest moderne technologie voor het kweken van
cannabisplanten zijn weg gevonden .
Dat gezegd hebbende, het volledige potentieel
van Cannerald is nog lang niet uitgeput — naast
de voortdurende verdere ontwikkeling van onze
plantenteelt, werken we momenteel aan de GMPcertificering van onze hele faciliteit.

Bern
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WE GROW FOR YOU
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WE GROW
FOR YOU
De gezondheid en autonomie van iedereen zijn de
twee belangrijkste pijlers in onze bedrijfsfilosofie.
Bij CannerGrow is het ons doel om het publiek
te informeren over het helende potentieel en
medische voordelen van cannabis, maar ook om
te werken met onze gestaag groeiende wereldwijde gemeenschap en zo belangrijke mijnpalen te
bereiken — als legalisatie van cannabis.
In deze context bieden we je een interessante
deelnamen aan de cannabismarkt en zo willen wij
je aandeel in deze unieke, veelbelovende groene
toekomstige markt verzekeren.
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MARKTDEELNAME VOOR IEDEREEN
Bij CannerGrow combineren we een professionele
hoogwaardige cannabisteelt met een gebruiksvriendelijk, modern online portaal in een wereldwijd uniek concept, toegankelijk voor iedereen
van bij zijn thuis.
Met jou — als deel van de community — is het
onze missie om de Europese markt te veroveren en het mogelijk te maken dat miljoenen zieke
mensen hoogwaardige, medische cannabis
kunnen gebruiken om hun gezondheidsproblemen
te verlichten.
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MARKT & PROGNOSE
Alle lichten staan op groen: cannabis — en cannabisproducten zijn geen snel evoluerende trend,
maar een duurzame en veelzijdige toekomstige
industrie met op vele niveaus veelbelovende resultaten.

Gaat het nu om medische cannabis of cannabis
voor commerciële productie — de veelzijdige
medicinale plant staat nu centraal in de samenleving en wekt veel vragen op, die een steeds
groter aanbod van producten en diensten op de
economische markt genereert.

De vraag naar legale cannabis in Europa
groeit ook.

In het totaal zijn er 7 belangrijke factoren die succesvolle
en bijzonder lucratieve marktdeelname voor jou in Europa
bevorderen:

Zwitserland heeft daar heel snel op gereageerd
en is op dit moment het enige Europese land dat
licentievrije cannabisteelt toelaat. Het land is dus
de ideale locatie om deze complexe industrie neer
te zetten.

1

Terwijl cannabis al enkele jaren volledig gelegaliseerd was in landen als Uruguay, zijn Canada
en Californië dit voorbeeld gevolgd en melden ze
regelmatig een tekorten in het aanbod.
Dit toont de groeiende acceptatie van cannabis aan
binnen de wereldbevolking en de efficiëntie van de
helende plant, die in het verleden ten onrechte in
diskrediet is gebracht.
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De markt in Europa is amper ontwikkeld — terwijl de
de algemene vraag naar cannabisproducten
toeneemt

2
3
4
5

	Hoge acceptatie van cannabis en CBD in geneeskunde, homeopathie en natuurgeneeskunde

	Tekort aan medicinale cannabis
	Cannabisaanhangers uit de geneeskunde en onderzoek krijgen meer geloofwaardigheid

6
7

Door de exponentieel stijgende vraag naar het 		
zeer effectief ingrediënt CBD, het wordt aan vele
dagelijkse commerciële producten toegevoegd
(bijv.voedsel, dranken, beauty-en huidverzorgin		
sproducten, voedingssupplement en producten
voor dieren)
Groot potentieel voor toekomstige producten 		
ontwikkelingen — en innovaties
Zwitserland biedt de mogelijkheid van licentievrije
cannabisteelt

A C H T E R G R O N D I N F O R M AT I E
O V E R C A N N A B I S T E E LT
Waarschijnlijk wil je nu ook weten hoe je zo
succesvol mogelijk kunt deelnemen aan deze
toekomstgerichte markt.
Toch tonen de volgende feiten aan dat het zelfstandig kweken van cannabis amper de moeite is.

„DE DOELLOZE
LIJDT ZIJN LOT —
DE DOELGERICHTE
VORMT HET“.
- IMMANUEL KANT

COMPLEXE WETGEVING:

GEBREK AAN KENNIS:

SAMEN KUNNEN WE MEER BEREIKEN:

In elk Europees land zijn de handel en de productie van
cannabis en cannabisproducten anders gereguleerd.
Het niet altijd duidelijk wat legaal of illegaal is, wat
tot onaangename, langdurige bureaucratische problemen kan leiden.

Voor leken en voor kleinere bedrijven is het bijna
onmogelijk om hoogwaardige medicinale cannabis te
produceren, aangezien het een robuuste, maar ook zeer
gevoelige plant is.

De kosten van het zelf kweken van cannabis zijn vrij hoog
voor particulieren en voor kleine bedrijven, vooral als je
weet dat het maximale potentieel op deze manier niet
kan worden bereikt.

Om de beste resultaat te behalen, heb je het perfecte
klimaat, de juiste dagelijkse verzorging en volledige
supervisie, optimale automatische irrigatie, verlichtingssystemen en de juiste expertise nodig om echt duurzame
oogsten te bereiken.

Om het maximale uit de cannabisplant te halen, het beste
resultaat te halen op vlak van kwaliteit en opbrengst, is
het gebruik van dure, perfect afgestelde uitrusting en de
optimale coördinatie ervan vereist in alle stadia.

Bij CannerGrow beschikken we over alle nodige licenties
en kunnen dus altijd op legale basis handelen.
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ONZE
OPLOSSING

DIT IS HOE HET WERKT

Word "planteneigenaar" |
met CannerGrow!

In onze teelt- en productiecentra produceren we cannabis
van Zwitserse premiumkwaliteit voor jou.

Onze visie is om de Europese cannabismarkt
toegankelijk te maken voor elke deelnemer door
je te ontlasten van de teelt, dagelijkse zorgen,
het oogstproces en het marktaspect van de
plant door onze wereldwijde unieke dienst.
Daarom biedt CannerGrow je de mogelijkheid om
actief te participeren aan de cannabismarkt —
vanuit het comfort van je huis.
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We hebben niet alleen een perfecte kweek- en productielocatie in het hart van Zwitserland, geldige licenties en de
juiste uitrusting, maar ook een team van experts met diepgaande kennis, die de klok rond voor je planten zorgen.
We zullen een evolutie veroorzaken op de Europese
cannabismarkt, en je laten deelnemen onder de beste
omstandigheden.

Beveilig je aandeel in deze trendsettende markt, die
normaal niet toegankelijk is voor particulieren, in een
vroege fase.
Om iedereen eerlijk te laten deelnemen aan de markt,
zijn we als een interface tussen jou en de opkomende
cannabismarkt in de EU — en zorgen dat alle processen
leiden tot een succesvolle oogst en handel:
Omdat we tevreden zijn als jij dat bent.

GARANTIES
Verzekering is een gebied dat we erg serieus
nemen bij CannerGrow. Natuurlijk hebben we aan
alles gedacht om ons bedrijfsmodel, de toekomst
van onze visie en al onze klanten te
beschermen.
Daarom hebben we diverse verregaande verzekeringen afgesloten, die in de volgende gevallen van
kracht gaan:



Rendementsverlies



Diefstal



Gevolgen van derden



Vandalisme



Waterschade



Brandschade en -verlies
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JOUW DEELNAME MET
CANNERGROW
Heb je interesse om planten te kopen en wil
je van je "green thumb" een digitale realiteit
maken?

JE BENT AAN HET JUISTE ADRES

GOED OM TE WETEN

Achter elke digitaal uitgevoerde plantenverkoop staat een
echte wietplant in een van onze kweekruimtes, die volledig door ons worden onderhouden en geoogst na twee
tot drie maanden.

Het is alleen aan jou om te beslissen hoe je verder gaat: je
kunt ofwel de oogst van je CBD-cannabis laten bezorgen bij je thuis of verkoop het aan Cannerald met een
aantrekkelijke winst.

GENIET VAN EEN
TOEKOMSTIGE MARKT
die zal blijven golven in Europa — en waarvan het potentieel een veelvoud aan financieel lonende kansen zal
openen.

REGISTREER VANDAAG EN WORD EEN
TROTSE PLANTENEIGENAAR.

Onze transparantie is zo belangrijk als voor jou.
Wij bieden de volgende veilige betaalmethoden:

Bankoverschrijving (EUR en CHF-valutarekening)
Bitcoin | Binnenkort: Creditcardbetaling
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EXTRA OPTIE: CBD VOOR EIGEN GEBRUIK
Cannerald biedt je verschillende manieren om het beste uit je oogst te halen.
Daarom is het aan jou om te beslissen
hoe je verder gaat: ofwel de opbrengst
van je CBD-cannabis bij je thuis laten
afleveren of verkoop het aan Cannerald voor een lucratieve winst.
We sturen je oogst en de opbrengst die
je via het Residual Income Plan hebt
behaald, graag naar je toe.
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Ervaar CBD van de hoogste Zwitserse
kwaliteit, die — door je eerlijke samenwerking met ons — niet alleen goedkoper is voor jou dan te kopen bij externe
leveranciers, maar geproduceerd onder
de allerbeste productienormen door
"je fabriek" — en met de hulp van onze
expertise onder optimale groeiomstandigheden.
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Steenwolblokjes en water
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REFERRAL PROGRAM
Ben jij net zo overtuigd als wij, en vind jij de
cannabismarkt in combinatie met ons visionaire
concept een unieke kans?
Maak jij het verschil en nodig je andere uit lid te
worden van de community?
Geloof jij ook dat cannabis een volledig misbegrepen medicinale plant is waarvan het
potentieel verre van op is en de mensheid
op vele manieren kan hepen?
ZO JA, DAN ZIT JE HIER GOED:
Ons verwijzingsprogramma CannerGrow biedt
je de mogelijkheid om nog meer betrokken te
raken — en tegelijkertijd de levenskwaliteit van
miljoenen mensen duidelijk te verbeteren.

BEGIN NU
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Unilevel
Compensatie plan

UNILEVEL
C O M P E N S AT I E
PLAN
DIT WERKT ALS VOLGT:
We herdefiniëren wat
compensatiebeheer betekent:

Op je eerste level, ontvang je een aantrekkelijke bonus van zeven procent.

Ons aantrekkelijke Unilevel Compensatie Plan
biedt je een verwijzingsbonus tot 20 procent
op verkoop van planten die plaatsvindt in de
eerste zeven levels van je team.

Ook het tweede tot zevende level zijn meer
dan de moeite waard — ze bieden je 13 procent extra bonus in totaal.

Kortom, elke keer dat iemand in je team een
plant koopt, ontvang je een lucratieve verwijzingsbonus.
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EEN WIN-WINSITUATIE — OP ALLE LEVELS!
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Level 1
7%
Level 2
5%
Level 3
3%
Level 4
2%
Level 5
1%
Level 6
1%
Level 7
1%

RESIDUAL INCOME
BONUS
HIER EEN OVERZICHT VAN DE OMVANG
VAN DE BONUS:
Het speciale kenmerk van ons verwijzing bonusprogramma is de Rest Income Bonus, dit
geeft je een percent op elke oogst verkocht
binnen je team — en een aantrekkelijk bedrag
van 20 procent overall!

Op het eerste level ontvangt jezeven procent
van de totale opbrengst van je partners' planten.
Van het tweede naar het zevende level, krijg
je een extra 13 procent.

DAT IS NIET ALLES:
Je ontvangt niet één keer de aanbevelingsbonus, maar wel na elke oogstverdeling.
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Om recht te hebben op de Rest Bonus
Commissie, moet je minstens één plant
te bezitten.
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Residual
Income Bonus
Level 1
7%
Level 2
5%
Level 3
3%
Level 4
2%
Level 5
1%
Level 6
1%
Level 7
1%

DIENSTEN

24/7 live
Support

Live
Camera

Google
Authenticator

Device
optimized

Bij Cannerald blijven
geen van je vragen
onbeantwoord!
Onze support werkt 24
uur per dag en is altijd
beschikbaar.

CannerGrow biedt je de
mogelijkheid om de status
van je planten de klok
rond te volgen met behulp
van live camera's.

In de backoffice vind je de
Google Authenticator.
Daar kun je account en je
planten extra beveiligen.

We beloven dat onze site
geoptimaliseerd is voor
apparaten als smartphones, PC, laptop en
tabletten.
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DANKJEWEL
Neem voor meer informatie contact op met de
persoon die je uitgenodigde voor deze presentatie.
.

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

