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APRESENTAÇÃO COMERCIAL DA CANNERALD 2020

BEM-VINDO À
CANNERALD
Uma apresentação integral do nosso modelo
comercial ilustrada em alguns minutos.
Certifique-se de que todos os seus dispositivos
eletrónicos estão no modo silencioso e analise
atentamente a apresentação.
Tempo de leitura: 5 minutos
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SOBRE NÓS
A Cannerald é uma empresa suíça dedicada à
investigação e produção de canábis, que está
no top um por cento, a nível mundial, entre todos
os fornecedores que atuam neste segmento de
mercado promissor.
Desde a nossa criação, em 2017, temos como
missão produzir canábis e produtos à base de
canábis do melhor que há, com a qualidade única
e socialmente aceite na Suíça, nos países de língua
germânica e na Europa como um todo.
Para transformarmos a nossa visão numa realidade tangível, tiramos partido da nossa posição
enquanto líderes carismáticos da indústria para
levarmos, finalmente, o movimento político, social
e científico ao mercado europeu.
Não nos consideramos uma empresa clássica com
o objetivo único de maximizarmos os lucros, ao
invés, vemos-nos como um parceiro e promotor de
toda a indústria.
Neste contexto, oferecemos-lhe a oportunidade única de participar ativamente no desenvolvimento de um mercado novo e excitante na
Europa.
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MERCADO
Tal como Elon Musk demonstrou com a Tesla há
novos mercados que podem ser expandidos
com coragem, determinação e um pouco de
sorte, e êxitos como estes podem inclusive ensinar alguma coisa aos gigantes industriais há muito
bem estabelecidos.
Mas, tal como é frequente na história das revoluções de mercado relevantes, a Europa está
prestes a perder uma ótima oportunidade e vê-se
a ficar de fora de uma indústria com um futuro
promissor. Uma indústria que não se limita a
ser atrativa, mas que é, acima de tudo, capaz de
melhorar a qualidade de vida e a saúde de milhões
de pessoas ao produzir canábis de alta qualidade e
CBD com uma qualidade única e superior.
A procura por canábis e produtos de cânhamo
medicinais, CBD, CBG entre outros percursores do
THC cresce rapidamente. Localmente, a procura na
Europa nem sequer chega perto de ser atendida
com a qualidade necessária - inclusive em países
como o Canadá, a escassez de ofertas tem sido
reportada uma e outra vez.
A procura por canábis medicinal eficaz está
atualmente cresce atualmente tão rapidamente que torna-se difícil prever quando irá
abrandar.
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J Á E S TA V A A P A R D I S T O ?
Sabia que só na Alemanha são emitidas cerca de 100
000 receitas anualmente para a canábis medicinal, e
que a maioria deste remédio natural para a saúde foi
importado do estrangeiro?
Embora o mercado no Canadá
e nos EUA já esteja altamente
saturado, este ainda oferece
potencial promissor na Alemanha e em toda a UE.
Com a Cannerald, pretendemos
aproveitar esta oportunidade e
lidar com a procura no mercado
europeu por produtos de canábis de alta qualidade, uma área
que se encontra claramente
subdesenvolvida.

Desde o processo de cultivo
das nossas plantas até à colheita e processamento, só temos
uma orientação - "a qualidade".
A Cannerald representa canábis
de qualidade superior, que
excede com êxito e facilmente
qualquer padrão de qualidade
europeu.

OS NOSSOS
SOLUÇÕES

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 canábis é uma das plantas mais
antigas que o ser humano cultiva.

A canábis não é apenas uma
questão "medicinal", também está
a tornar-se cada vez mais popular
entre os consumidores privados.

A CannerGrow proporciona-lhe a
possibilidade de comprar uma das
plantas de canábis de edição limitada, sem ter de preocupar-se em
cultivar, colher e vender.

Sabia que além dos componentes
conhecidos de toda a gente, como
o THC, CBD e CBG, esta contém
mais de 400 diferentes ingredientes
ativos fascinantes.
O nosso objetivo, no segmento
medicinal do nosso modelo de negócio, é investigar a planta canábis
medicinal para combater e curar
doenças.
Também consideramos que é nossa
missão promover a aceitação da canábis na Europa, quer seja política,
social ou cientificamente.
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Ao adicionar o CBD a muitos artigos
de consumo no lar, tais como
bebidas, doces, chocolates, bem
como óleos, cada vez mais e mais
utilizadores privados confiam neste
canabinoide eficaz.
Eles também confiram nas muitas
vantagens que a canábis lhes oferece na vida quotidiana. Com os nossos "produtos recreativos", também
estamos a planear o lançamento
para mercado dos nossos produtos
inovadores de CBD e canábis, que
também irão satisfazer as necessidades dos utilizadores habituais dos
produtos de qualidade suíça.

Com o nosso conhecimento e experiência, pode participar diretamente
no desenvolvimento de um novo
mercado na Europa - através do
cultivo de plantas ou de marketing
afiliado. E tudo isto a partir do conforto da sua casa!

OS NOSSOS
OBJETIVOS
Enquanto empresa jovem e inovadora que já
dominou com êxito a fase de start-up, decidimos
definir alguns objetivos ambiciosos para o nosso
futuro.
Afinal de contas, pretendemos "cultivar-nos" a
vários níveis: Além dos planos que temos para o
nosso futuro económico nos mercados europeu e
internacional, o nosso interesse foca-se principalmente no público em geral.
Com o nosso conceito único a nível mundial,
o nosso objetivo é transformar o mercado da
canábis para o benefício de todos e convencer
os nossos clientes e parceiros de negócio com a
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nossa qualidade Cannerald única.
Preferimos deixar que as ações falem por si e
estamos comprometidos com a formação e legalidade da canábis na EU, enquanto um medicamento aceite pela medicina moderna.
Também queremos informar o público em geral
sobre a canábis e contribuir para este aspeto
muito importante, publicando artigos de blogue
educativos, criando publicações interessantes
nos nossos canais das redes sociais e através da
participação da nossa altamente ativa e dedicada
comunidade.

O nosso objetivo com estas medidas é vermos
o potencial positivo da canábis a ser finalmente
reconhecido.
Através do nosso incansável trabalho de lobbying, também promovemos condições de
enquadramento que possibilitam a legalização da
canábis na UE. Finalmente, queremos oferecer a
todos a oportunidade de participarem nas opções
excitantes e lucrativas que este futuro mercado
complexo tem para oferecer.

OS NOSSOS
PROMESSA
Levamos as nossas promessas muito a sério e defendemos muitas pessoas doentes que têm
a possibilidade de obter uma alternativa eficaz e
natural quando utilizam a canábis medicinal. Desta
forma, os efeitos secundários prejudiciais, que são
frequentemente provocados por medicamentos
farmacêuticos, podem ser evitados.
Também estamos comprometidos com os
muitos cientistas e médicos que têm lutado, há
vários anos, pelo reconhecimento da eficácia e
dos benefícios da canábis. Por último, mas não
menos importante, o nosso trabalho também está
comprometido consigo e com o seu acesso socialmente aceite aos produtos de canábis, de todos os
géneros. Acreditamos que a autodeterminação
e educação andam de mãos dadas.
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OS NOSSOS
FUNDADORES
A Cannerald é uma empresa jovem com o objetivo ambicioso de tornar-se o maior produtor e
exportador de canábis na Europa.
Os pilares deste objetivo foram cimentados em
2017 por Sascha Adrian Wäschle, Severin Jem
Amweg, Levin Kim Amweg e Maik Marcel Pietrowski que, em conjunto, fundaram a empresa em
2018. Entretanto, a equipa da Cannerald cresceu
consideravelmente, atraindo muitos jovens talentos e especialistas competentes.
Em conjunto com os nossos parceiros e com a
nossa rede, em contínuo crescimento, iremos
ser bem-sucedidos na exploração do potencial
da planta canábis para o benefício de todos e
na sua afirmação no mercado europeu.

Sascha Wäschle
Cofundador da Cannerald

-Fundador

Levin Amweg
Cofundador da Cannerald

Maik Pietrowski
Cofundador da Cannerald

-Fundador

Severin Amweg
Cofundador da Cannerald
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-Fundador

-Fundador

A NOSSA LOCALIZAÇÃO
NA SUÍÇA
O coração do nosso projeto está localizado
apenas a 30 minutos de carro da capital suíça,
Berna.

Aqui, criámos as nossas instalações topo de gama
ultramodernas e praticamente futuristas, para
revolucionarmos o mercado de canábis europeu
em aproximadamente 4600 metros quadrados.
Além do escritório e salas da administração habituais, aqui, também pode encontrar a tecnologia
mais moderna para o cultivo de canábis.
Dito isto, o potencial pleno da Cannerald ainda está
longe de ser atingido - além do desenvolvimento
contínuo do nosso cultivo de plantas, estamos
atualmente a trabalhar na certificação GMP de
todas as nossas instalações.

Berna
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C U LT I V A M O S
PA R A S I
A saúde e autonomia de todos são dois dos pilares
mais importantes da nossa filosofia empresarial.
Na CannerGrow, o nosso objetivo não se limita
apenas a educar o público sobre o potencial de
cura e os benefícios medicinais da canábis, mas
também a trabalhar com a nossa cada vez maior
comunidade global e, ao fazê-lo, alcançar marcos
importantes como legalização da canábis.
Neste contexto, oferecemos-lhe uma participação
interessante no mercado da canábis e pretendemos assegurar que consegue garantir a sua cota
deste mercado verde futuro, promissor e único,
numa fase inicial de rentabilidade.
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PA RT I C I PA Ç Ã O N O M E R C A D O
PA R A TO D O S
Na CannerGrow, combinamos o cultivo profissional e de alta qualidade de canábis com um portal
online fácil de utilizar e moderno, num conceito
único a nível mundial, que está acessível para
todos a partir do conforto das suas casas.
Lado a lado, consigo, enquanto membro da nossa
comunidade, consideramos que a nossa missão
é conquistar o mercado de canábis europeu e
permitir que milhões de pessoas doentes utilizem a
canábis medicinal de alta qualidade para aliviarem
os seus problemas de saúde ao mesmo tempo.

Página 12 | Produtos da Cannergrow

Atualizado a: 5-21-2020 [6:19 PM]

MERCADO E PREVISÃO
Todos os sinais apontam para o verde: A canábis, e os produtos à base de canábis, não são de
forma alguma uma moda de crescimento rápido,
ao invés, são uma indústria de futuro, sustentável
e versátil, que oferece potencial promissor a vários
níveis.

Quer seja a canábis medicinal ou a canábis em
produtos comerciais - a planta medicinal versátil
chegou ao centro da sociedade e está a suscitar uma enorme procura, a qual está a gerar uma
gama cada vez maior de produtos e serviços no
mercado económico.

A procura por canábis legal na Europa também está continuamente em crescimento. Por
conseguinte, a Suíça reagiu muito rapidamente e é
atualmente o único país na Europa que permite o
cultivo de canábis livre de licenças. Assim sendo, a
nação oferece a localização ideal para entrar nesta
indústria complexa.

Embora a canábis já tivesse sido integralmente
legalizada em países como o Uruguai há vários
anos, o Canadá e o estado da Califórnia seguiram
recentemente o exemplo e têm reportado regularmente escassez de oferta.
Isto ilustra a aceitação crescente da canábis na
população a nível global e a eficácia desta planta
medicinal, que foi erradamente descredibilizada no
passado.
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No total, há 7 fatores importantes que favorecem a
participação bem-sucedida e particularmente lucrativa
para si, neste mercado, na Europa:

1

O mercado na Europa está subdesenvolvido - embora a procura geral por produtos de canábis esteja a
aumentar

2
3
4

	A elevada aceitação da canábis e do CBD no ramo
medicinal, homeopata e naturopata

	A escassez de oferta de canábis medicinal
	Os defensores da canábis do ramo médico e a investigação em torno da planta estão a ganhar cada vez
mais credibilidade

5
6
7

Devido à procura exponencialmente crescente por
ingrediente altamente eficaz, CBD, este aparece
em muitos produtos comerciais do dia-a-dia (por
exemplo, alimentos, bebidas, produtos de cuidados
de beleza e da pele, suplementos alimentares e
inclusive produtos para animais de estimação)
Potencial muito versátil para o desenvolvimento
de futuros produtos - e inovações
A Suíça oferece a possibilidade de cultivar canábis
livre de licença

INFORMAÇÃO DE BASE
S O B R E O C U LT I V O
DE CANÁBIS
É muitíssimo provável que também gostasse
de saber agora como participar o mais bemsucedidamente possível neste mercado orientado para o futuro.

"O ESTOUVADO SUJ E I TA - S E A O S E U
DESTINO - O RESOLU TO M O L DA-O!".
No entanto, os factos seguintes demonstram
que o cultivo independente de canábis dificilmente vale a pena:

- IMMANUEL KANT

LEGISLAÇÃO COMPLEXA:

ESCASSEZ DE CONHECIMENTO:

JUNTOS, PODEMOS ALCANÇAR MUITO MAIS:

Em todos os países europeus, a comercialização e
produção de canábis e de produtos de canábis tem diferentes legislações.
Portanto, nem sempre é claro que componentes
são considerados legais ou ilegais, podendo levar a
problemas burocráticos demorados e desagradáveis.

Para o leigo, bem como para as empresas mais
pequenas, é praticamente impossível produzir canábis medicinal de alta qualidade, dado que esta planta é
considerada robusta, mas também muito sensível.

O custo de cultivar canábis sozinho é muito elevado,
tanto para indivíduos como para pequenos negócios,
especialmente quando temos em consideração que não
conseguimos atingir o potencial máximo desta forma.

Para alcançar o melhor rendimento possível, precisa do
clima perfeito, do cuidado diário adequado, bem como
duma supervisão completa, irrigação automática ideal,
sistemas de iluminação, além do conhecimento necessário para alcançar cultivares verdadeiramente sustentáveis.

Para alcançar o potencial máximo de uma planta de
canábis, e para alcançar os melhores resultados tanto em
termos de qualidade quanto de rendimento, é necessário
utilizar, em todas as fases, equipamento caro e perfeitamente afinado, além de extremamente bem coordenado.

Na CannerGrow, dispomos de todas as licenças necessárias e podemos, por conseguinte, comercializar sempre
assentes numa base legal.
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A NOSSA SOLUÇÃO
Torne-se o "proprietário de uma planta" |
com a CannerGrow
A nossa visão é tornar o mercado de canábis
europeu acessível a todos os participantes aliviando-o dos processos de cultivo, cuidados
diários, colheita e marketing da planta através
do nosso serviço único a nível mundial. Desta
forma, a CannerGrow oferece-lhe a oportunidade
de participar ativamente no mercado da canábis - a
partir do conforto de sua casa.
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FUNCIONA DE FORMA
MUITO SIMPLES
Nos nossos centros de cultivo e fabrico, produzimos canábis com qualidade suíça inegável para si.
Não temos apenas uma localização de cultivo e fabrico
perfeita diretamente no coração da Suíça, licenças válidas,
bem como o equipamento adequado, também temos uma
equipa de especialistas com profundo conhecimento, que
cuidam das suas plantas 24 horas por dia.
Assim, não só iremos revolucionar o mercado europeu
da canábis, mas também permitimos que participe
deste, com as melhores condições possíveis.

Assegure a sua parte deste mercado de futuro, a qual
não seria de outra forma acessível para indivíduos
privados,
numa fase tão inicial.
Para permitir que todos participem de forma justa no
mercado,
agimos como uma interface entre si e o mercado emergente de canábis na UE - assegurando assim que todos
os processos levam a uma colheita e comercialização
bem-sucedidas:
Porque só estamos inteiramente satisfeitos quando o
vemos, a si, satisfeito.

SEGUROS
O seguro é uma área que levamos muito a sério
na CannerGrow. Como é óbvio, pensamos em tudo
para protegermos de forma fiável o nosso modelo
de negócio, o futuro da nossa visão e todos os
nossos clientes.
Por conseguinte, empreendemos uma variedade
de polícias de seguro abrangentes, que cobrem os
seguintes casos:



Perda de rendimento



Roubo



Impactos de terceiros



Vandalismo



Danos provocados por inundações



Danos ou perdas provocadas por incêndios
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A S UA PA RT I C I PA Ç Ã O
NA CANNERGROW
Está interessado em comprar plantas e gostaria de tornar o seu "polegar verde" numa realidade digital?

CHEGOU AO SÍTIO CERTO

IMPORTANTE SABER

Por detrás de cada planta digitalmente vendida, há uma
verdadeira planta de canábis num dos nossos espaços
de cultivo, que é integralmente cuidada por nós e colhida
decorridos dois ou três meses.

Depende inteiramente de si decidir como proceder a
partir daqui: tanto pode ter a colheita da sua canábis
CBD entregue diretamente em sua casa ou vendê-la à
Cannerald para obter um lucro atrativo.

BENEFÍCIO DE UM
MERCADO COM FUTURO
que continuará a suscitar curiosidade na Europa - e cujo
potencial abrirá uma multiplicidade de oportunidades
financeiramente recompensadoras.

REGISTE-TE HOJE E TORNE-SE NUM
ORGULHOSO PROPRIETÁRIO DE UMA
PLANTA.
A transparência é tão importante para nós como o é para si.
Oferecemos os seguintes métodos de pagamento seguros:

Transferência bancária (tanto de contas em euros (EUR) como em francos suíços (CHF)
Bitcoin | Brevemente disponível: pagamento com cartão de crédito
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[2-3 meses]
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SEU RENDIMENTO
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OPÇÃO ADICIONAL: CBD PARA USO PESSOAL
A Cannerald oferece-lhe várias formas
de tirar o máximo partido da sua colheita.
Assim sendo, depende inteiramente de
si decidir como proceder: tanto pode
ter o rendimento da sua canábis CBD
entregue diretamente em sua casa ou
vendê-la à Cannerald para obter um
rendimento lucrativo .

Experimente o CBD da mais elevada
qualidade suíça, que - através da sua
parceria justa connosco - não só lhe sai
mais barato do que comprá-lo através de
fornecedores externos, mas que também
foi produzido segundo as melhores
normas de fabrico pela "sua planta" - e
com a ajuda do nosso conhecimento sob
condições de cultivo ideais.

Temos todo o prazer em enviar o
rendimento da sua colheita, bem como o
rendimento que obteve através do Plano
de Receita Residual, convenientemente
para sua casa.
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PROGRAMA DE
RECOMENDAÇÕES
Está tão convencido quanto nós, e acha que o
mercado da canábis combinado com o nosso
conceito visionário constitui uma oportunidade
única?
Gostaria de fazer a diferença e convidar outros
para se juntarem à nossa comunidade?
Também está em crer que a canábis é uma
planta medicinal totalmente incompreendida cujo potencial está longe de ser atingido,
além de poder ajudar a humidade de muitas
formas?
SE SIM, ENTÃO CHEGOU AO SÍTIO CERTO:
O nosso programa de recomendações da
CannerGrow oferece-lhe a oportunidade de
envolver-se ainda mais e, ao mesmo tempo,
melhorar significativamente a qualidade de vida
de milhões de pessoas.

COMECE HOJE
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Unilevel
Plano de Compensação

PLANO DE
COMPENSAÇÃO
UNILEVEL
ISTO FUNCIONA DA SEGUINTE FORMA:
Estamos a redefinir o significado da gestão
das compensações:

No seu primeiro nível, receberá um bónus
atrativo de sete por cento.

O nosso atraente Plano de Compensação Unilevel oferece-lhe até cerca de 20 por cento de
bónus de recomendações em a cada planta
vendida nos primeiros sete níveis da sua equipa.

Os segundo ao sétimo níveis também valerão
bem a pena para si - dado que fornecem-lhe
um bónus adicional de 13 por cento no total.

Resumindo, de cada vez que alguém na sua
equipa compra uma planta, receberá um bónus
de recomendação lucrativo.
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UMA SITUAÇÃO EM QUE SAI SEMPRE A
GANHAR - EM TODOS OS NÍVEIS!
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BÓNUS DE
RENDIMENTO RESIDUAL
AQUI TEM UMA VISÃO GERAL DA ESCALA
DO BÓNUS:
A característica especial do nosso programa de
bónus de recomendações é o Bónus de Rendimento Residual, que dá-lhe uma percentagem
do rendimento de cada colheita dentro da sua
equipa - e que chega a uns atrativos 20 por
cento no geral!

No primeiro nível, receberá sete por centro
do rendimento total das plantas do seu parceiro.
Do segundo ao sétimo níveis, receberá 13
por cento adicionais.

MAS NÃO FICAMOS POR AQUI:
Não obterá o bónus de recomendação
apenas uma vez, mas após a distribuição de
cada colheita.
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Para ser elegível para a Comissão do
Bónus Residual, só tem de ter pelo
menos uma planta.
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Bónus de
Rendimento Residual
Nível 1
7%
Nível 2
5%
Nível 3
3%
Nível 4
2%
Nível 5
1%
Nível 6
1%
Nível 7
1%

SERVIÇOS

Serviço de Apoio
Disponível 24/7

Câmara
Ao Vivo

Google
Authenticator

Dispositivo
otimizado

Com a Cannerald, nenhuma das suas dúvidas fica
por responder!
O nosso serviço de apoio
ao cliente funciona 24 horas por dia e está sempre
à sua disposição.

A CannerGrow oferece-lhe
a possibilidade de acompanhar o estado atual
das suas plantas, a toda
a hora, com a ajuda das
câmaras ao vivo.

No back office, encontrará
o Google Authenticator.
Aqui, pode proteger ainda mais a sua conta e as
suas plantas.

Prometemos-lhe que o
nosso website está otimizado para dispositivos
como os smartphones,PCs,portáteis e
tablets.
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OBRIGADO
Para informação mais detalhada, contacte a
pessoa que o convidou para esta
apresentação.
.

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

