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CANNERALD — PREZENTACJA BIZNESOWA 2020

W I TA M Y W
CANNERALD
Kompleksowa prezentacja naszego modelu
biznesowego zilustrowana w ciągu kilku minut.
Upewnij się, że wszystkie Twoje urządzenia
elektroniczne są wyciszone
i uważnie śledź prezentację.
Czas czytania: 5 minut
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O NAS
Cannerald to Szwajcarska firma zajmująca się
badaniami i produkcją konopi indyjskich, która
zalicza się do 1% największych na świecie dostawców tego obiecującego segmentu rynku.
Od założenia w 2017 r., naszą misją jest, aby
konopie premium i produkty konopne o wyjątkowej
jakości były społecznie akceptowalne w Szwajcarii,
krajach niemieckojęzycznych i całej Europie.
By przekształcić naszą wizję w realną
rzeczywistość, chcemy wykorzystać naszą
pozycję lidera branży, aby wreszcie wprowadzić
ruch polityczny, społeczny i naukowy na rynek
europejski.
Nie uważamy się za klasyczną firmę, której jedynym celem jest wyłącznie maksymalizacja zysków,
ale za partnera i promotora całej branży.
Z tego względu oferujemy wyjątkową okazję
do aktywnego uczestnictwa w rozwoju
nowego i ekscytującego rynku w Europie.
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RYNEK
Jak pokazał Elon Musk z Teslą, nowe rynki
można otwierać z odwagą, determinacją
i odrobiną szczęścia. Takie sukcesy potrafią
nauczyć niejednej rzeczy nawet największych
przemysłowych gigantów o ugruntowanej pozycji.
Jednak, jak to często bywa w historii odpowiednich rewolucji rynkowych, Europa jest na skraju
utraty wielkiej szansy — utraty przyszłościowej
branży. Branży, która jest nie tylko intratna, ale co
ważniejsze — jest w stanie poprawić jakość życia i
zdrowia milionów ludzi, produkując konopie i CBD
w wyjątkowej, najwyższej jakości.
Zapotrzebowanie na medyczną marihuanę,
produkty konopne, CBD, CBG oraz inne prekursory THC stale rośnie. Lokalnie popyt w Europie nie
może nawet zbliżyć się do zaspokojenia podaży w
wystarczającej jakości — nawet w krajach takich jak
Kanada, niedobory podaży są obecnie zgłaszane
wielokrotnie.
Zapotrzebowanie na skuteczną medyczną
marihuanę rośnie tak szybko, że nie da się
przewidzieć końca tego zjawiska.
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CZY WIESZ, ŻE...
tylko w samych Niemczech co roku przepisuje się
około 100 000 recept na medyczną marihuanę oraz,
że większość tego naturalnego lekarstwa musi być
importowana z zagranicy?
Chociaż rynek w Kanadzie i
USA jest już bardzo nasycony, nadal oferuje obiecujący
potencjał w Niemczech i całej
UE.

Od procesu wzrostu naszych
roślin, aż po ich zbiory oraz
przetwarzanie, mamy tylko
jedną wytyczną — wysoką
jakość.

W Cannerald chcemy
wykorzystać tę okazję i zająć
się europejskim rynkiem wysokiej jakości produktów konopnych, który wciąż jest słabo
rozwinięty.

Cannerald to konopie klasy
premium, które z powodzeniem
przewyższają dowolny, europejski standard jakości.

NASZE
ROZWIĄZANIA

MEDICAL

R E C R E AT I O N A L

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

Konopie to jedne z najstarszych
uprawianych roślin na świecie.

Konopie to nie tylko kwestia medyczna — stają się też one coraz bardziej popularne wśród konsumentów
rekreacyjnych.

CannerGrow pozwala na zakup jednej z ograniczonych odmian konopi
bez konieczności martwienia się o
kwestię uprawy, zbioru i sprzedaży.

Dodając CBD do artykułów
gospodarstwa domowego, jak
napoje, słodycze, czekoladki, oleje, a
także płyny, coraz więcej prywatnych użytkowników wierzy w
skuteczność kannabinoidu.

Dzięki naszej wiedzy możesz
bezpośrednio uczestniczyć w
rozwoju nowego rynku w Europie —
poprzez uprawę roślin lub marketing partnerski. A wszystko to bez
wychodzenia z domu!

Czy wiesz, że oprócz dobrze znanych składników, takich jak THC,
CBD i CBG, zawierają one ponad
400 innych, równie fascynujących
składników aktywnych?
Naszym celem w medycznym segmencie modelu biznesowego jest
badanie konopi o właściwościach
medycznych oraz zwalczanie i
leczenie chorób za ich pomocą.
Uważamy również za naszą misję
promowanie akceptacji konopi w
Europie pod względem politycznym, społecznym i naukowym.
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Konsumenci polegają także na wielu
zaletach, jakie dają im konopie w
życiu codziennym. Przez nasze
“produkty rekreacyjne” planujemy również wprowadzenie na
rynek produktów CBD oraz konopi
w szwajcarskiej klasie premium,
które zadowolą także zwykłych
użytkowników.

NASZE
CELE
Jako młoda i świeża firma, która z sukcesem
opanowała fazę start-up’u, wyznaczyliśmy sobie
ambitne cele na przyszłość.
W końcu, chcemy rozwijać się na różnych
poziomach : Oprócz naszych planów
dotyczących przyszłości na rynkach europejskich
i międzynarodowych, nasze cele koncentrują się
głównie na społeczeństwie.
W oparciu o naszą unikalną na całym świecie
koncepcję, naszym celem jest przekształcenie
rynku konopnego tak, by był on korzyścią dla
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wszystkich i przekonanie klientów oraz partnerów
o wyjątkowej jakości Cannerald.
Wolimy, aby czyny przemawiały zamiast słów i
angażujemy się w edukację na temat konopi w
UE oraz w uprawomocnienie rośliny jako akceptowanego lekarstwa we współczesnej medycynie.
Chcemy także informować opinię publiczną
o marihuanie i przyczyniać się do tego bardzo
ważnego aspektu, publikując edukacyjne artykuły
na blogach, tworząc ciekawe posty w naszych
kanałach społecznościowych oraz dzięki udziałowi

naszej bardzo aktywnej, oddanej społeczności.
Naszym celem jest, aby pozytywny potencjał
marihuany został wreszcie doceniony.
Dzięki naszej niestrudzonej pracy lobbingowej
promujemy również warunki ramowe, które
umożliwiają legalizację marihuany w UE. Ostatecznie chcemy zaoferować wszystkim możliwość
wzięcia udziału w ekscytujących i lukratywnych
opcjach, jakie oferuje ten złożony, przyszłościowy
rynek.

NASZE
OBIETNICE
Do naszych obietnic podchodzimy poważnie
— i stajemy w obronie wielu chorych ludzi, którym
oferuje się skuteczną, naturalną alternatywę
leczenia przy pomocy medycznej marihuany. W
ten sposób możliwe jest uniknięcie szkodliwych
skutków ubocznych, często wywoływanych przez
leki farmaceutyczne.
W nasze przedsięwzięcie zaangażowaliśmy
również wielu naukowców i lekarzy, którzy od lat
walczą o uznanie skuteczności i zalet stosowania
medycznej marihuany. I wreszcie, nasza praca
dotyczy również Ciebie i Twojego społecznie
akceptowanego dostępu do wszelkiego rodzaju
produktów konopnych. Uważamy, że samostanowienie i edukacja idą w parze.
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ZAŁOŻYCIELE
CANNERALD
Cannerald to młoda firma, której ambitnym
celem jest stać się największym producentem i
eksporterem konopi w Europie.
Podstawę do tego stworzyli w 2017 roku Sascha
Adrian Waeschle, Severin Jem Amweg, Levin Kim
Amweg i Maik Marcel Pietrowski, którzy połączyli
siły i w 2018 roku stworzyli wspólnie Cannerald.
W międzyczasie zespół znacznie się powiększył,
przyciągając wiele młodych talentów i ekspertów.
Wspólnie z naszymi partnerami i stale rosnącą
siecią uda nam się wykorzystać potencjał
konopi z korzyścią dla wszystkich, jak również
zdecydowanie umocnić go na rynku europejskim.

Sascha Wäschle
Współzałożyciel Cannerald

Levin Amweg

Maik Pietrowski

Współzałożyciel Cannerald

Współzałożyciel Cannerald

Severin Amweg
Współzałożyciel Cannerald
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NASZA LOKALIZACJA
W SZWAJCARII
Serce naszego projektu znajduje się zaledwie 30
minut autem od szwajcarskiej stolicy — Berna.

Tutaj stworzyliśmy nasz ultranowoczesny i niemal
futurystyczny obiekt do rewolucji na europejskim
rynku konopnym na powierzchni około 4600
metrów kwadratowych.
Oprócz zwykłych pomieszczeń biurowych i
administracyjnych znalazła się tutaj również
najnowocześniejsza technologia uprawy konopi.
Mimo to, pełny potencjał Cannerald nie jest
jeszcze wyczerpany — oprócz ciągłego dalszego
rozwoju naszych upraw, pracujemy obecnie nad
certyfikacją DPP dla całego naszego zakładu.

Berno
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WE GROW
FOR YOU
Zdrowie i autonomia każdego z nas to dwa
najważniejsze filary naszej firmowej filozofii.
W CannerGrow naszym celem jest nie tylko
edukacja społeczeństwa o potencjale leczniczym i korzyściach zdrowotnych marihuany, ale
także współpraca z naszą stale rosnącą globalną
społecznością i realizowanie ważnych etapów —
takich jak legalizacja marihuany.
W tym kontekście oferujemy interesujące uczestnictwo w rynku konopnym i dążymy do tego,
abyś mógł zapewnić sobie opłacalny udział w
tym wyjątkowym, obiecującym zielonym rynku
przyszłości.
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UDZIAŁ W RYNKU
DLA KAŻDEGO
W CannerGrow łączymy profesjonalną, wysokiej
jakości uprawę konopi z łatwym w użyciu, nowoczesnym portalem internetowym w unikalnej na
całym świecie koncepcji, która jest dostępna
dla każdego, bez wychodzenia z domu.
Razem z Tobą — jako częścią naszej społeczności
— uważamy, że naszą misją jest podbicie europejskiego rynku konopi i umożliwienie milionom
chorych używania wysokiej jakości medycznej
marihuany w celu łagodzenia ich problemów zdrowotnych.
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RYNEK I PROGNOZY
Wszystkie znaki wskazują na kolor zielony: Marihuana i produkty konopne wcale nie są szybko
zmieniającym się trendem, ale zrównoważoną,
wszechstronną i przyszłościową branżą o
obiecującym potencjale.

Niezależnie od tego, czy chodzi o marihuanę
medyczną, czy marihuanę w produktach komercyjnych — wszechstronna roślina lecznicza
znalazła się w centrum społeczeństwa i jest
na nią zapotrzebowanie, które generuje stale
rosnącą gamę produktów i usług na rynku gospodarczym.

Zapotrzebowanie na legalną marihuanę w
Europie stale rośnie. Szwajcaria zareagowała
zatem bardzo szybko i jest obecnie jedynym krajem w Europie, który zezwala na uprawę konopi
bez licencji. Naród oferuje zatem idealną lokalizację
do wejścia w ten złożony przemysł.

Podczas gdy marihuana była już całkowicie zalegalizowana w Urugwaju, kraje takie jak Kanada i
Kalifornia ostatnio podążają tym tropem i regularnie informują o niedoborach dostaw.
To ilustruje rosnącą akceptację konopi indyjskich
w globalnej populacji i skuteczność tej leczniczej
rośliny, która w przeszłości była niepotrzebnie
dyskredytowana.
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Istnieje łącznie 7 ważnych czynników które sprzyjają
udanemu i szczególnie lukratywnemu uczestnictwu w
rynku w Europie:

1

Rynek w Europie jest słabo rozwinięty — podczas
gdy
ogólny popyt na produkty z konopi
indyjskich rośnie

2
3
4
5

	Wysoka akceptacja marihuany i CBD w medycynie,
homeopatii i naturopatii

	Braki w zaopatrzeniu w medyczną marihuanę
	Zwolennicy konopi z obszaru medycyny i badań
zyskują coraz większą wiarygodność

6
7

Ze względu na gwałtownie rosnące zapotrzebowanie na wysoce skuteczny składnik CBD, jest on
dodawany do wielu komercyjnych produktów codziennego użytku (na przykład: żywności, napojów,
kosmetyków i produktów do pielęgnacji skóry, 		
suplementów diety, a nawet produktów dla zwierząt
domowych)
Bardzo wszechstronny potencjał przyszłego
rozwoju produktów — i innowacji
Szwajcaria oferuje możliwość uprawy konopi 		
bez licencji

INFORMACJE OGÓLNE
O UPRAWIE MARIHUANY
Jest wysoce prawdopodobne, że Ty również
chciałbyś teraz wiedzieć, w jaki sposób najlepiej
uczestniczyć w tym przyszłościowym rynku.
Jednak następujące fakty pokazują, że samodzielna uprawa marihuany nie jest opłacalna:

"CZŁOWIEK BEZ
C E LU C I E R P I S W O JE PRZEZNACZENIE, CZŁOWIEK
Z CELEM JE
K S Z TA Ł T U J E " .
- IMMANUEL KANT

SKOMPLIKOWANE PRZEPISY:

BRAK KNOW-HOW:

RAZEM MOŻEMY OSIĄGNĄĆ WIĘCEJ:

W każdym europejskim kraju handel i produkcja marihuany oraz produktów konopnych są regulowane w
różny sposób.
Dlatego nie zawsze jest jasne, które części są
uważane za legalne czy nielegalne, co może
prowadzić do nieprzyjemnych problemów biurokratycznych.

Dla laika, a także dla mniejszych firm, prawie
niemożliwe jest wytwarzanie medycznej marihuany
wysokiej jakości, ponieważ jest ona uważana za solidną,
ale też bardzo wrażliwą roślinę.

Koszt samodzielnej uprawy jest dość wysoki zarówno dla
osób prywatnych, jak i małych firm, zwłaszcza biorąc pod
uwagę, że nie można w ten sposób osiągnąć maksymalnego potencjału.

By osiągnąć najlepszą możliwą wydajność i naprawdę
zrównoważone zbiory, potrzebujesz idealnego klimatu,
właściwej opieki, a także pełnego nadzoru, optymalnego
automatycznego nawadniania, systemów oświetlenia
oraz niezbędnej wiedzy specjalistycznej.

Aby osiągnąć maksymalny potencjał rośliny i najlepsze
wyniki, zarówno pod względem jakości, jak i wydajności,
konieczne jest stosowanie drogiego, doskonale dostrojonego sprzętu i jego optymalna koordynacja na wszystkich etapach.

W CannerGrow dysponujemy wszystkimi niezbędnymi
licencjami i dlatego zawsze możemy handlować w oparciu o podstawę prawną.
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NASZE
ROZWIĄZANIE

OTO, JAK TO DZIAŁA

Zostań „właścicielem rośliny” |
z CannerGrow!

W naszych centrach uprawy produkujemy dla Was konopie wnajwyższej, szwajcarskiej jakości.

Naszą wizją jest uczynienie europejskiego rynku
konopi dostępnym dla każdego uczestnika
poprzez odciążenie Cię od uprawy, codziennej
pielęgnacji, procesu zbioru i aspektu marketingowego rośliny poprzez nasz unikalny na skalę
światową serwis. W ten sposób CannerGrow
oferuje Ci możliwość aktywnego uczestnictwa w
rynku marihuany — z zacisza Twojego domu.
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Posiadamy nie tylko doskonałą lokalizację do uprawy
(produkcję w samym sercu Szwajcarii, ważne licencje, a
także odpowiedni sprzęt), ale także zespół ekspertów z
bogatym know-how, który zadba o Twoje rośliny przez
całą dobę.
W ten sposób nie tylko zrewolucjonizujemy europejski rynek konopi indyjskich, ale także pozwolimy
Ci na uczestnictwo w nim na najlepszych możliwych
warunkach.

Zabezpiecz swój udział w wyznaczającym trendy
rynku, który na wczesnym etapie
nie jest dostępny dla osób prywatnych.
Aby umożliwić wszystkim uczciwy udział w rynku,
działamy jako interfejs między Tobą a wschodzącym
rynkiem konopi w UE — zapewniając w ten sposób,
że wszystkie procesy prowadzą do udanych zbiorów i
handlu:
Jesteśmy zadowoleni tylko wtedy, gdy Ty jesteś.

UBEZPIECZENIA
Ubezpieczenia to dziedzina, którą traktujemy
w CannerGrow bardzo poważnie. Oczywiście
pomyśleliśmy o wszystkim, by niezawodnie
chronić nasz model biznesowy, przyszłość naszej
wizji i każdego z naszych klientów.
Dlatego wykupiliśmy szereg dalekosiężnych
polis ubezpieczeniowych, które obowiązują w
następujących przypadkach:



Utrata plonu



Kradzież



Działania stron trzecich



Wandalizm



Zalania



Straty spowodowane przez pożar
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TWÓJ UDZIAŁ W
CANNERGROW
Jesteś zainteresowany zakupem roślin i
chciałbyś przenieść swoją "zieloną rękę" do
roślin w cyfrową rzeczywistość?

TRAFIŁEŚ WE WŁAŚCIWE MIEJSCE

WAŻNE, ABY WIEDZIEĆ

Za każdą cyfrowo prowadzoną sprzedażą roślin stoi
prawdziwa roślina konopi uprawiana w jednym z naszych pomieszczeń hodowlanych i zbierana po dwóch lub
trzech miesiącach.

Tylko od Ciebie zależy, jak postąpić od tego momentu:
możesz zamówić przesyłkę plonów konopi CBD
bezpośrednio do Twojego domu lub sprzedać cały
zbiór do Cannerald z atrakcyjnym zyskiem.

SKORZYSTAJ NA
PRZYSZŁOŚCIOWYM RYNKU
który nadal będzie się rozwijał w Europie — i którego
potencjał otworzy wiele korzystnych finansowo
możliwości.

ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ I ZOSTAŃ
DUMNYM WŁAŚCICIELEM ROŚLINY.

Przejrzystość jest dla nas tak samo ważna jak dla Ciebie.
Oferujemy następujące bezpieczne metody płatności:

Przelew bankowy (rachunek walutowy w EUR oraz CHF)
Bitcoin | Wkrótce dostępne: płatność kartą kredytową
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OPCJA DODATKOWA: CBD DO UŻYTKU OSOBISTEGO
Cannerald oferuje kilka sposobów na
maksymalne wykorzystanie zbiorów.
Dlatego decyzja o tym, jak postąpić,
zależy wyłącznie od Ciebie: Możesz
zamówić plon swojej marihuany CBD
bezpośrednio do domu lub sprzedać
go Cannerald, by uzyskać lukratywny
zysk.

Poznaj CBD najwyższej szwajcarskiej
jakości, które — dzięki uczciwemu partnerstwu z nami — jest nie tylko tańsze
niż kupowane u zewnętrznych dostawców, ale zostało wyprodukowane przez
„Twoją roślinę” w optymalnych warunkach wzrostu i zgodnie z najlepszymi
standardami produkcji — przy pomocy
naszej wiedzy.

Z przyjemnością prześlemy Twoje plony,
a także plony uzyskane w ramach Planu
Dochodów Rezydualnych wygodnie do
Twojego domu.
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Sprzedaż nowemu klientowi
za pośrednictwem rynku wewnętrznego
(już wkrótce)
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PROGRAM
POLECAJĄCY
Czy tak jak my jesteś przekonany i uważasz, że
rynek konopi w połączeniu z naszą wizjonerską
koncepcją to wyjątkowa okazja?
Czy chcesz coś zmienić i zaprosić innych do
dołączenia do naszej społeczności?
Czy również wierzysz, że marihuana jest
całkowicie niedocenioną rośliną leczniczą,
której potencjał jest daleki od wyczerpania, i która może pomóc ludzkości na wiele
sposobów?
JEŚLI TAK, TO JESTEŚ W DOBRYM
MIEJSCU:
Nasz program poleceń CannerGrow oferuje
możliwość jeszcze większego zaangażowania
— a jednocześnie znacznej poprawy jakości
życia milionów ludzi.

ZACZNIJ JUŻ DZIŚ
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UNILEVEL
Plan kompensacyjny

PLAN
WYNAGRODZEŃ
DZIAŁA TO W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:
Zmieniamy definicję zarządzania
wynagrodzeniami:
Nasz atrakcyjny Plan Wynagrodzeń oferuje Ci
do 20 procent premii za polecenie na każdej
sprzedaży roślin, która ma miejsce na pierwszych siedmiu poziomach Twojego zespołu.
Krótko mówiąc, za każdym razem, gdy ktoś
z Twojego zespołu kupi roślinę, otrzymasz
lukratywną premię za polecenie.
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Na pierwszym poziomie, otrzymasz
atrakcyjną premię w wysokości siedmiu procent.
Ponadto, poziomy od drugiego do siódmego są więcej niż warte zachodu, ponieważ
zapewniają Ci dodatkowe 13 procent premii
ogółem.
PRAWDZIWA SYTUACJA TYPU WIN-WIN
I TO NA WSZYSTKICH POZIOMACH!
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P O Z O S TA Ł Y D O C H Ó D
- PREMIA
PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ PRZEGLĄD SKALI PREMII:
Szczególną cechą naszego programu premii za
polecenie jest Premia Dochodu Rezydualnego,
która daje Ci procent od każdego plonu sprzedanego w Twoim zespole — i stanowi atrakcyjne 20 procent łącznie!

Na pierwszym poziomie otrzymasz siedem
procent od całkowitego plonu roślin Twoich
partnerów.
Od drugiego do siódmego poziomu, otrzymasz dodatkowe 13 procent.

ALE TO NIE WSZYSTKO:
Bonus za rekomendację otrzymasz nie
tylko jednorazowo, ale po każdej dystrybucji
zbiorów.
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Aby zakwalifikować się do prowizji
od Premii Rezydualnej, wystarczy
posiadać co najmniej jedną roślinę.
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USŁUGI

Wsparcie na
żywo 24/7

Kamera
na żywo

Google
Authenticator

Zoptymalizowane
urządzenie

Dzięki Cannerald żadne
Twoje pytanie nie pozostanie bez odpowiedzi!
Nasz support działa 24
godziny na dobę i jest
zawsze do Twojej dyspozycji.

CannerGrow oferuje
możliwość śledzenia aktualnego statusu Twoich
roślin przez całą dobę za
pomocą kamer na żywo.

W biurze znajduje się
Google Authenticator.
Tutaj możesz dodatkowo zabezpieczyć swoje
konto i swoje rośliny.

Oświadczamy, że nasza
strona internetowa jest
zoptymalizowana dla takich urządzeń jak smartfony, komputery PC,
laptopy i tablety.
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DZIĘKUJEMY
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje,
skontaktuj się z osobą, która zaprosiła Cię na tę
prezentację.
.

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

