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PREZENTAREA AFACERII CANNERALD 2020

BUN VENIT LA
CANNERALD
O prezentare globală a modelului nostru de
afaceri, ilustrată în câteva minute.
Vă rugăm să vă asigurați că toate dispozitivele
electronice sunt pe modul silențios și parcurgeți
prezentarea cu atenție.
Timp de citire: 5 minute
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DESPRE NOI
Cannerald este o companie elvețiană de cercetare și producție în domeniul canabisului,
fiind în top 1% al furnizorilor din acest promițător
segment de piață.
De la înființarea noastră în 2017, misiunea
noastră a fost să producem canabis de top și
produse din canabis de calitate unică, acceptabile
din punct de vedere social în Elveția, țările vorbitoare de limbă germană, precum și în întreaga
Europă.
Pentru a transforma viziunea noastră într-o
realitate fezabilă, ne folosim de poziția noastră
ca și lider de piață unic pentru a aduce în sfârșit
mișcarea politică, socială și științifică pe piața
europeană.
Nu ne considerăm o companie clasică cu unicul
scop de a maximiza profiturile, ci un partener și
promotor al întregii industrii.
În acest context, vă oferim oportunitatea unică
de a participa activ la dezvoltarea unei noi și
interesante pieți în Europa.
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PIAȚA
Cum Elon Musk a demonstrat cu Tesla, noi piețe
pot fi deschise cu curaj, determinare și puțin
noroc, iar asemenea succese pot da o lecție chiar
și vechilor giganți industriali.

ȘTIAȚI DEJA CĂ...?

Dar precum s-a întâmplat des în istoria revoluțiilor
relevante ale pieței, Europa este pe punctul de a
rata o oportunitate grozavă și de a pierde o industrie cu perspective de viitor. O industrie care nu
este doar profitabilă, dar mai important, capabilă
să îmbunătățească calitatea vieții și sănătatea a
milioane de oameni, producând canabis și CBD de
înaltă calitate.

Știați că doar în Germania sunt emise anual aproximativ
100,000 de prescripții pentru canabis medicinal și că
majoritatea acestui remediu naturist trebuie importat
din străinătate?

Cererea de canabis medical și produse din cânepă,
CBD, CBG și alți precursori ai THC-ului crește rapid.
La nivel local, cererea în Europa nu se poate apropia de o calitate satisfăcătoare - chiar și țări precum
Canada raportează deficite de aprovizionare de
nenumărate ori.

Cu Cannerald, ne propunem
să profităm de această oportunitate și să abordăm piața
europeană a produselor de
canabis de înaltă calitate, care
abia se dezvoltă.

Cererea de canabis medicinal eficient crește în
prezent atât de rapid încât sfârșitul este greu
de prevăzut.
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În timp ce piața din Canada
și SUA sunt deja saturate,
aceasta încă oferă un potențial
promițător în Germania și în
întreaga UE.

De la procesul de creștere a
plantelor noastre până la recoltarea și prelucrarea lor, avem o
singură directivă - „calitate”.
Cannerald reprezintă canabisul premium care depășește
cu succes și cu ușurință orice
standard european de calitate.

F O N D AT O R I I
NOASTRE

MEDICAL

R E C R E AT I O N A L

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

Canabisul este una dintre cele mai
vechi plante cultivate din lume.

Canabisul nu este doar o chestiune
„medicală”, dar devine tot mai popular în rândul consumatorilor privați.

CannerGrow vă permite să
achiziționați una dintre plantele limitate de canabis, fără a fi nevoie să
vă faceți griji cu privire la cultivare,
recoltare și vânzare.

Știați că pe lângă componentele cunoscute precum THC, CBD și CBG,
acesta conține peste 400 de diferite
ingrediente active, fascinante?
Scopul nostru în segmentul medical
al modelului nostru de afaceri este
de a cerceta planta medicinală de
canabis și de a lupta și vindeca boli
cu ajutorul acesteia.
De asemenea, considerăm că este
misiunea noastră de a promova
acceptarea canabisului în Europa
din punct de vedere politic, social și
științific.
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Prin adăugarea CBD-ului la numeroase articole de uz casnic, precum
în băuturi, dulciuri, bomboane de
ciocolată, uleiuri, dar și lichide, tot
mai mulți utilizatori privați au încredere în eficientul canabinoid.
Aceștia se bazează de asemenea pe numeroasele avantaje pe
care le oferă canabisul în viața
de zi cu zi. Cu „produsele noastre
recreaționale”, planificăm și lansarea
pe piață a inovatoarelor produselor
cu CBD și canabis, care vor satisface
și utilizatorii obișnuiți cu o calitate
elvețiană premium.

Împreună cu cunoștințele noastre,
puteți participa direct la dezvoltarea
unei noi piețe în Europa - prin cultivarea plantelor sau prin marketingul
afiliat. Și toate acestea din confortul
propriei case!

F O N D AT O R I I
NOASTRE
Ca o companie tânără care a stăpânit deja cu
succes faza start-up, am stabilit niște obiective
ambițioase pentru viitor.

lui pentru beneficiul tuturor și să ne convingem
clienții și partenerii de afaceri cu calitatea unică
Cannerald.

blog educaționale, creând postări interesante pe
canalele noastre de socializare și prin participarea
comunității noastre dedicate, extrem de active.

Până la urmă, intenționăm să „creștem” pe
diverse niveluri: Pe lângă planurile noastre
pentru viitorul economic pe piața europenă și
internațională, interesul nostru se concentrează în
primul rând asupra publicului larg.

Preferăm să lăsăm faptele să vorbească în locul
cuvintelor și suntem dedicați educației despre
canabis în UE și legitimizării plantei ca și remediu acceptat în medicina modernă.

Obiectivul nostru aici este să vedem că potențialul
pozitiv al canabisului este în sfârșit recunoscut.

Cu conceptul nostruunic pe plan mondial, este
obiectivul nostru să transformăm piața canabisu-
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Ne dorim de asemenea să informăm publicul
general despre canabis și să contribuim la acest
aspect foarte important publicând articole de

Prin neobosita noastră muncă de promovare,
încurajăm de asemena și condițiile-cadru ce
facilitează legalizarea canabisului în UE. În final,
dorim să oferim tuturor posibilitatea de a lua parte
la interesantele și profitabile oportunități pe care
această viitoare piață complexă le oferă.

F O N D AT O R I I
NOASTRĂ
Ne luăm promisiunile în serios - și luptăm
pentru numeroasele persoane bolnave cărora li
se oferă eficienta și naturala alternativă de a folosi
canabis medicinal. În acest fel, efectele adverse
dăunătoare, cauzate deseori de medicamentele
farmaceutice, pot fie evitate.
Suntem de asemenea devotați multor oameni
de știință și doctori care au luptat pentru
recunoașterea eficacității și a beneficiilor canabisului de-a lungul anilor. Și nu în ultimul rând, munca
noastră este dedicată și dumneavoastră și accesului acceptat din punct de vedere social la produse
din canabis de toate felurile. Credem că autodeterminarea și educația merg mână în mână.
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F O N D AT O R I I
NOȘTRI
Cannerald este o companie tânără cu obiectivul
ambițios de a deveni cel mai mare producător și
exportator de canabis din Europa.
Fundația pentru aceasta a fost pusă în 2017
de către Sascha Adrian Wäschle, Severin Jem
Amweg, Levin Kim Amweg și Maik Marcel Pietrowski, care au întemeiat împreună compania în 2018.
Între timp, echipa Cannerald a crescut considerabil,
atrăgând multe tinere talente și experți competenți.
Împreună cu partenerii noștri și rețeaua în
continuă creștere, vom avea succes în exploatarea potențialului plantei de canabis spre
beneficiul tuturor și îl vom stabili în mod clar pe
piața europeană.

Sascha Wäschle
Co-fondator Cannerald

-Fondator

Levin Amweg
Co-fondator Cannerald

Maik Pietrowski
Co-fondator Cannerald

-Fondator

Severin Amweg
Co-fondator Cannerald
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-Fondator

-Fondator

LOCAȚIA NOASTRĂ
D I N E LV E Ț I A
Inima proiectului nostru se găsește la doar 30 de
minute cu mașina de capitala elvețiană, Berna.

Aici, am creat unitatea noastră ultra modernă și
aproape futuristă pentru revoluția pieței europene
de canabis pe o suprafață de aproximativ 4600
metri pătrați.
Pe lângă obișnuitele birouri și camere administrative, cea mai modernă tehnologie pentru cultivarea
plantelor de canabis și-a găsit locul aici.
Acestea fiind spuse, întregul potențial al Cannerald
este departe de a fi epuizat - pe lângă dezvoltarea
continuă a cultivării plantelor noastre, în prezent
lucrăm la certificarea GMP a întregii noastre unități.

Berna
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PREZENTAREA AFACERII CANNERALD 2020

NOI CREȘTEM
PENTRU TINE
Sănătatea și autonomia tuturor sunt doi dintre cei
mai importanți piloni ai filozofiei noastre corporatiste.
La CannerGrow, scopul nostru nu este doar de a
educa publicul despre potențialul de vindecare
și beneficiile medicale ale canabisului, dar și de
a lucra la creșterea stabilă a comunității noastre
globale și, prin aceasta, la avansarea unor importante puncte cheie - precum legalizarea canabisului.
În acest context, vă oferim o participare interesantă
la piața canabisului și ne propunem să garantăm
că vă puteți asigura o cotă parte din această unică
și promițătoare piață de viitor, la o profitabilitate de
stadiu incipient.
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PA RT I C I PA R E P E P I A Ț Ă
P E N T R U T O AT Ă L U M E A
La CannerGrow, combinăm cultivarea profesională
a canabisului de înaltă calitate cu un portal online
modern și ușor de folosit, într-un concept unic
accesibil tuturor din confortul propriei case.
Împreună cu dumneavoastră - ca parte a
comunității noastre - considerăm că este misiunea noastră de a cuceri piața europeană a canabisului și de a permite ca milioane de bolnavi să
folosească canabis medicinal de înaltă calitate
pentru a-și atenua problemele de sănătate în
același timp.
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PIAȚĂ & ESTIMARE
Toate semnele indică undă verde: Canabisul
- și produsele de canabis nu sunt în niciun caz
o tendință în mișcare rapidă, ci o viitoare industrie sustenabilă și versatilă, care oferă potențial
promițător pe diverse niveluri.

Fie că este vorba de canabis sau canabis în
produse comerciale - versatila plantă medicinală
a ajuns în centrul societății și declanșează o
cerere ridicată, ceea ce generează o gamă de
produse și servicii din ce în ce mai largă pe piața
economică.

De asemenea, cererea de canabis legal în
Europa crește constant. Elveția a reacționat prin
urmare foarte rapid și este în prezent singura țară
din Europa ce permite cultivarea de canabis fără
licență. Astfel, țara oferă locația ideală pentru a
intra în această industrie complexă.

În timp ce canabisul a fost deja complet legalizat în țări precum Uruguay în urmă cu câțiva ani,
Canada și California au urmat de curând exemplul
și raportează în mod regulat deficite de aprovizionare.
Aceasta ilustrează acceptarea din ce în ce mai
vastă a canabisului în cadrul populației globale și
eficacitatea acestei plante vindecătoare, ce a fost
discreditată în mod greșit în trecut.
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În total, există 7 factori importanți ce favorizează participarea de succes și deosebit de profitabilă pentru dvs. la
această piață în Europa:

1

Piața din Europa este abia în dezvoltare - în timp ce
cererea generală pentru produse din canabis este în
creștere

2
3
4
5

	Acceptarea pe scară largă a canabisului și a CBD-ului
în domeniul medical, homeopat și naturist

	Deficite în aprovizionarea cu canabis medicinal
	Susținătorii canabisului din medicină și cercetare se
bucură de din ce în ce mai multă credibilitate

6
7

Datorită creșterii exponențiale a cererii pentru 		
CBD, ingredientul extrem de eficient, acesta este
adăugat azi multor produse comerciale din viața de
zi cu zi (de exemplu, în mâncare, băuturi, produse de
înfrumusețare și îngrijire a pielii, suplimente alimentare și chiar produse pentru animale)
Potențial versatil pentru dezvoltarea de
produse în viitor - și inovații
Elveția oferă posibilitatea de a cultiva canabis 		
fără licență

INFORMAȚII GENERALE
D E S P R E C U LT I V A R E A
CANABISULUI

„CEL FĂRĂ SCOP ÎȘI
S U F E R Ă S O A R TA CEL CU UN SCOP O
MODELEAZĂ“.

Este foarte probabil ca și dumneavoastră să
doriți să știți cum să participați cât mai cu
succes la această piață orientată spre viitor.

Cu toate acestea, următoarele realități arată că
cultivarea independentă a canabisului nu este
rentabilă:

LEGISLAȚIE COMPLEXĂ:

LIPSA DE CUNOȘTINȚE:

ÎMPREUNĂ, PUTEM REALIZA MAI MULTE:

În fiecare țară europeană, comerțul și producția de canabis și de produse din canabis sunt reglementate diferit.
Deci, nu este întotdeauna clar care părți sunt considerate legale sau ilegale, ceea ce ar putea duce la
îndelungateprobleme birocratice neplăcute.

Atât pentru necunoscători, cât și pentru micile
companii, este aproape imposibil să producă canabis
medicinal de înaltă calitate, aceasta fiind considerată o
plantă rezistentă, dar și foarte sensibilă.

Costul de creștere a canabisului este unul destul de mare,
atât pentru persoane fizice, cât și pentru mici întreprinderi, mai ales atunci când se ține cont de faptul că
potențialul maxim nu poate fi atins în acest fel.

Pentru a obține o producție cât mai bună, aveți nevoie de
climatul perfect, de îngrijirea zilnică potrivită, precum și de
supraveghere completă, irigare automată optimă, sisteme
de iluminat și expertiza necesară pentru a realiza recolte
cu adevărat sustenabile.

Pentru a atinge potențialul maxim al unei plante de canabis și pentru a obține cele mai bune rezultate, atât din
punct de vedere al calității, cât și al randamentului, este
necesară utilizarea în toate etapele a unui echipament
scump, perfect reglat, și coordonarea optimă a acestuia.

La CannerGrow, dispunem de toate licențele necesare
și, prin urmare, putem tranzacționa întotdeauna pe bază
legală.
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- IMMANUEL KANT

SOLUȚIA
NOASTRĂ

AȘA FUNCȚIONEAZĂ

Deveniți un „proprietar de plantă” |
cu CannerGrow!
Viziunea noastră este să facem piața europeană de
canabis accesibilă fiecărui participant prin scutirea de la cultivare, îngrijirea zilnică, procesul
de recoltare și aspectul de marketing al plantei prin serviciul nostru unic la nivel mondial.
Astfel, CannerGrow vă oferă oportunitatea de a
participa în mod activ la piața de canabis - din
confortul propriei case.
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În cadrul centrelor noastre de cultivare și producție, noi
producem canabis de calitate elvețiană premium pentru
dvs.
Nu deținem doar o locație perfectă pentru cultivare și
producție chiar în inima Elveției, licențe valide și echipamentul potrivit, dar și o echipă de experți cu cunoștințe
profunde ce au grijă de plantele dvs. în permanență.
Astfel, nu numai că vom revoluționa piața europeană
a canabisului, ci vă vom lăsa să luați parte la aceasta în
cele mai bune condiții posibile.

Asigurați-vă cota dvs. în această piață ce stabilește
tendințele, care
de altfel nu este accesibilă persoanelor private,
într-un stadiu incipient.
Pentru a permite tuturor să participe în mod echitabil la
această piață,
noi acționăm ca o interfață între dvs. și piața emergentă de
canabis din UE - asigurând astfel că toate procesele duc
cu succes la recoltă și comerț:
Pentru că suntem mulțumiți doar atunci când și dvs.
sunteți.

ASIGURĂRI
Asigurările reprezintă un domeniu pe care îl tratăm
cu foarte mare seriozitate la CannerGrow. Desigur,
ne-am gândit la toate pentru a ne proteja în mod
fiabil modelul de afaceri, viitorul viziunii noastre și
al fiecăruia dintre clienții noștri.
Prin urmare, am luat o varietate de polițe de
asigurare de anvergură, ce intră în vigoare în
următoarele cazuri:



Pierderea productivității



Furt



Impact din partea terțelor părți



Vandalizare



Daune provocate de apă



Daune și pierderi provocate de incendii
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PA RT I C I PA R E A DVS . C U
CANNERGROW
Sunteți interesat să cumpărați plante și doriți
să faceți din grădinărit o realitate digitală?

AȚI AJUNS ÎN LOCUL POTRIVIT.

BINE DE ȘTIUT

În spatele fiecărei vânzări digitale de plante se află o
plantă de canabis reală într-una din camerele noastre de
cultivare, ce este pe deplin întreținută de noi și recoltată
după două-trei luni.

Este pe deplin decizia dvs. cum veți proceda ce aici încolo:
Recolta dvs. de canabis CBD poate să fie livrată direct
la dvs. acasă sau vândută către Cannerald pentru un
profit atractiv.

BENEFICIAȚI DE O
VIITOARE PIAȚĂ
ce va continua să facă valuri în Europa - și al cărei
potențial va deschide o multitudine de oportunități financiare pline de satisfacții.

ÎNREGISTRAȚI-VĂ AZI ȘI DEVENIȚI UN
MÂNDRU PROPRIETAR DE PLANTE.

Transparența este la fel de importantă pentru noi, cât și pentru dvs.
Oferim următoarele metode sigure de plată:

Transfer bancar (EUR, precum și valoarea în CHF)
Bitcoin | Disponibilă în curând: plata cu cardul de credit
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OPȚIUNE SUPLIMENTARĂ: CBD PENTRU UZ PERSONAL
Cannerald oferă mai multe modalități de
a profita la maxim de recolta dvs. Așadar,
este la latitudinea dvs. să decideți cum
vreți să procedați: Producția dvs. de
canabis CBD poate să fie livrată direct
la dvs. acasă sau vândută către
Cannerald pentru un profit avantajos.
Suntem bucuroși să vă trimitem
producția recoltei, precum și producția
obținută prin Planul de Venit Rezidual, în
mod convenabil, acasă la dvs.

Pagina 18 | Produsul Cannergrows

Experimentați CBD de cea mai înaltă
calitate elvețiană, care - prin parteneriatul dvs. echitabil cu noi - nu este doar
mai ieftin decât ce ați achiziționa de la
furnizori externi, dar a fost produs în
conformitate cu cele mai bune standarde
de fabricație de către „planta dvs.“ - și
cu ajutorul expertizei noastre în condiții
optime de creștere.
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PROGRAMUL DE
RECOMANDĂRI
Sunteți la fel de convinși ca și noi și considerați
că piața de canabis, în combinație cu conceptul
nostru vizionar, reprezintă o oportunitate unică?
Vreți să aduceți o schimbare și să îi invitați pe
alții să se alăture comunității noastre?
Credeți de asemenea că canabisul este o
plantă medicinală înțeleasă greșit, al cărei
potențial este departe de a fi epuizat și care
poate ajuta umanitatea în multe feluri?
DACĂ DA, SUNTEȚI CHIAR AICI:
Programul nostru Cannergrow de recomandări
vă oferă oportunitatea de a vă implica și mai
mult - și, în același timp, de a îmbunătăți calitatea vieții a milioane de oameni.

ÎNCEPEȚI ASTĂZI
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Planul de
Compensație Unilevel

UNILEVEL
COMPENSAȚIE
PLAN
ACESTA FUNCȚIONEAZĂ DUPĂ CUM
URMEAZĂ:
Redefinim ce înseamnă gestionarea
compensației:

În cadrul primului nivel, veți primi un bonus
atractiv de șapte la sută.

Planul nostru de Compensație Unilevel vă oferă
un bonus de până la 20 la sută pentru fiecare
vânzare de plante ce are loc în cadrul primelor
șapte niveluri ale echipei dvs.

De asemenea, nivelurile doi-șapte sunt mai
mult decât profitabile pentru dvs. - oferindu-vă
un bonus adițional de 13 la sută în total.

Pe scurt, de fiecare dată când cineva din echipa dvs. cumpără o plantă, veți primi un bonus
avantajos de recomandare.
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O ADEVĂRATĂ SITUAȚIE CÂȘTIG-CÂȘTIG PE TOATE NIVELURILE!
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VENIT REZIDUAL
BONUS
IATĂ O IMAGINE DE ANSAMBLU ASUPRA
SCĂRII BONUSULUI:
Caracteristica specială a programului nostru de
bonus de recomandare este Bonusul de Venit
Rezidual, care vă oferă un procent din fiecare
recoltă vândută în cadrul echipei dvs. - și se
ridică la un atractiv 20 la sută per total!

În primul nivel, veți primi șapte la sută din
producția totală a plantelor partenerilor dvs.
De la al doilea până la al șaptelea nivel, vi se
va da un plus de 13 la sută.

DAR ASTA NU ESTE TOT:
Nu veți obține bonusul de recomandare doar o singură dată, dar după fiecare
distribuție a recoltei.
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Pentru a putea beficia de bonusurile
reziduale, trebuie doar să dețineți cel
puțin o plantă.
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Bonus de
Venit Rezidual
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SERVICII

Asistență
Live 24/7

Cameră
Live

Autentificatorul
Google

Optimizat pentru diverse dispozitive

Cu Cannerald, niciuna
dintre întrebările dvs. nu
rămâne fără răspuns!
Asistența noastră
funcționează 24 de ore
pe zi și este întotdeauna la
dispoziția dvs.

CannerGrow vă oferă
posibilitatea de a urmări
starea actuală a plantelor dvs. în permanență,
cu ajutorul camerelor de
filmat live.

În biroul administrativ, veți
găsi Autentificatorul Google. Aici puteți securiza în
plus contul și plantele dvs.

Vă promitem că websiteul nostru este optimizat
pentru dispozitive precum
smartphone-uri, PC,
laptop și tablete.
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VĂ MULȚUMIM
Pentru informații mai detaliate vă rugăm să
contactați persoana care v-a invitat la această
prezentare.
.

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

