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FRAMTID | VISION | POTENTIAL



En omfattande presentation av vår affärsmodell 
illustrerad på några minuter. 

Kontrollera att alla dina elektroniska
enheter är mutade och fungerar
ordentligt under presentationen.
 
Läsningstid: 5 minuter 

V Ä L KO M M E N  T I L L   
C A N N E R A L D
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O M  O S S
Cannerald är ett  schweiziskt cannabis fors-
knings- och produktionsföretag  som tillhör en 
procent av alla världens leverantörer inom detta 
lovande marknadssegment. 

Sedan vårt  grundande år 2017 , har vårt uppdrag 
varit att göra premium cannabis och cannabis-
produkter av unik kvalitet socialt accepterade 
i Schweiz, de tysktalande länderna och i hela 
Europa.

För att förvandla vår vision till en möjlig verklighet, 
använder vi vår position som unik industriledare 
för att äntligen föra politisk, social och vetenskaplig 
rörelse till den europeiska marknaden. 

Vi ser inte oss själva som ett klassiskt företag med 
enda syfte att öka vinster, men som en partner och 
promotor för hela branschen. 

Med detta, erbjuder vi dig den unika möjlighe-
ten att aktivt delta i utvecklingen av en ny och 
spännande marknad i Europa.
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Såsom Elon Musk demonstrerade med Tesla,  kan 
ny marknader öppna sig med hjälp av mod, 
beslutsamhet och lite tur , och sådana framgån-
gar kan också lära väletablerade industrigiganter, 
en sak eller två. 

Men som så ofta händer i historien för relevanta 
marknadsrevolutioner, så är Europa på väg att 
missa en stor möjlighet och förlora en framåtbli-
ckande bransch. En industri som inte bara är lukra-
tiv, men som ännu viktigare, kan förbättra livskva-
liteten och hälsan för miljoner människor genom 
produktion av högkvalitativ cannabis och CBD av 
unik, överlägsen kvalitet. 

Efterfrågan på medicinsk cannabis- och hemp-
produkter, CBD, CBG och andra föregångare till 
THC växer snabbt. Lokalt, kan efterfrågan i Europa 
inte ens komma i närheten av att tillgodose tillrä-
cklig kvalitet - även från länder såsom Kanada, så 
rapporteras brist på tillgång hela tiden. 

Efterfrågan på effektiv, medicinsk cannabis 
växer för närvarande så snabbt att ett slut kan 
knappast förutspås. 

M A R K N A D

K Ä N D E  D U  R E D A N  T I L L ?
Visste du att i enbart i Tyskland utfärdas omkring 
100000 recept för medicinsk cannabis årligen och att 
huvuddelen är naturliga hälsomedel som måste import-
eras från utlandet?

Medan marknaden i Kanada 
och USA redan är mycket 
mättad, erbjuder den lovande 
potential i Tyskland och inom 
hela EU. 

Hos Cannerald, strävar vi efter 
att utnyttja denna chans och 
tackla den europeiska markna-
den för högkvalitativa canna-
bisprodukter, som fortfarande 
knappt utvecklats.

Från våra plantors tillväxt-
process till deras skörd och 
processande, har vi endast en 
riktlinje - „kvalitet". 

Cannerald står för premium 
cannabis som framgångsrikt 
och enkelt överskrider alla givna 
europeiska kvalitetsstandarder.
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V Å R A 
L Ö S N I N G A R

PARTIC IPAT IONRECREATIONALMEDICAL
Cannabis är en av de äldsta kultiver-

ade plantorna i världen. 

Visste du att förutom de välkända 
komponenterna såsom THC, CBD 
och CBG, innehåller den över 400 

olika, fascinerande aktiva ingre-
dienser? 

Våra mål inom det medicinska 
segmentet i vår affärsmodell är att 
utföra forskning av den medicinal-
växten cannabis och bekämpa och 

bota sjukdomar med den. 

Vi anser också att det är vårt upp-
drag att promota godkännandet av 
cannabis i Europa politiskt, socialt 

och vetenskapligt.

Cannabis är inte endast en „me-
dicinsk“ fråga men börjar också 

vinna ökad popularitet hos privata 
konsumenter. 

Genom att lägga till CBD i många 
hushållsartiklar såsom drycker, go-

dis, choklad, oljor, såväl som vätskor, 
ger fler och fler privata användare 
sin tillit till den effektiva cannabi-

noiden.

De förlitar sig och på de många 
fördelarna som cannabis erbjuder 

dem i vardagslivet. Med våra "rekre-
ationsprodukter" planerar vi också 

att marknadslansera våra innovativa 
CBD och cannabisprodukter, som 

också kommer att tillfredsställa 
stamkunder med schweizisk premi-

umkvalitet.

CannerGrow låter dig köpa en av 
cannabis plantorna med begränsad 

tillgång, utan att behöva oroa dig 
om tillväxt, skörd och försäljning. 

Med vår kunskap, kan du direkt delta 
i utvecklingen av en ny marknad i 

Europa - via växtodlning eller affilie-
ring. Allt detta från ditt eget hem!
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Som ett ungt och fräscht företag som redan har 
lyckats med startup fasen, har vi själva satt en del 
ambitiösa mål för framtiden. 

Trots allt, så är vår intention att „växa“ på olika 
nivåer:  Förutom våra planer för en ekonomisk 
framtid inom europeiska och internationella mark-
nader, är vårt intresse främst fokuserat på allmän-
heten. 

Med vårt världsomfattande  unika koncept, är det 
vårt mål att transformera  cannabismarknaden 

till förmån  för alla och övertyga våra kunder och 
affärspartners om vår unika Cannerald kvalitet.

Vi föredrar att låta gärningar tala för sig själva och 
vi är engagerade inom cannabis  utbildningen i 
EU och legalisering  av växten som accepterat 
botemedel inom modern medicin. 

Vi vill också  informera allmänheten om canna-
bis  och bidra till denna viktiga aspekt genom att 
publicera bloggartiklar för utbildning, som skapar 
intressanta poster på våra sociala mediekanaler 

och deltagande av vårt högst aktiva dedikerade 
community.
 
Vårt objektiv här är att se att den positiva potentia-
len för cannabis äntligen erkänns.

Genom vårt outtröttliga  lobbyarbete, främjar 
vi också ramverkets  villkor  som möjliggör 
legaliseringen av cannabis inom EU. Slutligen, 
vill vi erbjuda alla möjligheten att ta del i dessa 
spännande och lukrativa alternativ som denna 
komplexa framtida marknad erbjuder.

V Å R A 
M Å L
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V Å R A 
L Ö F T E N
Vi tar allvarligt på våra löften  - och ställer upp 
för de många sjuka människor som erbjuds effek-
tivt, naturligt alternativ genom att använda medi-
cinsk cannabis. På så sätt, kan skadliga biverknin-
gar, som ofta orsakas av farmaceutiska läkemedel 
undvikas.

Vi engagerar oss också med de många forskare 
och läkare som har kämpat för effektiviteten och 
fördelarna av cannabis i åratal. Sist men inte minst, 
vårt arbete är också engagerande för dig och din 
socialt accepterade tillgång till cannabis produkter 
av olika slag.  Vi tror på att självbestämmande 
och utbildning går hand i hand.
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Cannerald är ett ungt företag med ambitiösa objek-
tiv att bli  den största cannabisproducenten och 
exportören i Europa . 

Grunden lades under 2017 av Sascha Adrian 
Wäschle, Severin Jerm Amweg, Levin Kim Amweg 
och Maik Macel Pietrowski, som tillsammans 
grundade företaget under 2018. Sedan dess har 
Cannerald teamet vuxit ordentligt och attraherar 
många unga talenter och kompetenta experter. 

Tillsammans med våra partners och vårt stän-
digt växande nätverk, kommer vi lyckas med 
att utnyttja cannabisplantan till fördel för alla  
och etablera den ordentligt på den europeiska 
marknaden.

V Å R A 
G R U N D A R E

Sascha Wäschle
Medgrundare Cannerald -Grundare

Levin Amweg
Medgrundare Cannerald -Grundare

Severin Amweg
Medgrundare Cannerald -Grundare

Maik Pietrowski
Medgrundare Cannerald -Grundare
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V Å R  P L AT S  I   
S C H W E I Z
Centret av vårt projekt ligger bara 30 minuter 
med bil från den schweiziska huvudstaden Bern. 

Här har vi skapat vår ultramoderna och nästa futu-
ristiska toppmoderna anläggning för revolutionen 
av den europeiska cannabis marknaden på cirka 
4600 kvadratmeter. 

Förutom de vanliga kontors- och administrations-
rummen, så har den mest moderna teknologin för 
att odla cannabisplantor hittat vägen hit. 

Med detta sagt, Canneralds fulla potential är långt 
ifrån uttömd - utöver den kontinuerliga fortsatta 
utvecklingen av vår växtodling, arbetar vi just nu 
med GMP certifiering av hela anläggningen.
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Allas hälsa och autonomi är de två viktigaste 
pelarna i vår företagsfilosofi. 

På CannerGrow är det inte bara vårt mål  att 
utbilda allmänheten om den läkande potentia-
len och medicinska fördelarna med cannabis 
, men också att arbeta med vår stadigt växande 
globala community och på så sätt främja viktiga 
milstolpar - såsom  legalisering av cannabis . 

I detta sammanhang, erbjuder vi dig intressant 
deltagande på cannabis marknaden och syftet är 
att säkerställa att du kan säkra din lönsamma del 
av denna unika, lovande gröna framtidsmarknad, 
på ett tidigt stadium.

V I  V Ä X E R 
F Ö R  D I G
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Hos Cannergrow, kombinerar vi professionellt, 
högkvalitativ cannabis kultivering med en använ-
darvänlig, modern  online portal med ett värld-
somspännande unikt koncept som är tillgäng-
ligt för alla bekvämt, hemifrån . 

Tillsammans med er - som en del av vår commu-
nity - anser vi det vara vårt uppdrag att erövra den 
europeiska cannabismarknaden och låta miljoner 
av sjuka människor få använda högkvalitativ, medi-
cinsk cannabis för att lindra sina hälsoproblem på 
samma gång.

M A R K N A D S D E LTA G A N D E   F Ö R  A L L A
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Alla tecken pekar mot grönt:  Cannabis - och 
cannabisprodukter är inte alls en snabbrörlig trend, 
men en hållbar och mångsidig framtidsindustri, 
som erbjuder lovande potential på olika nivåer.  
 
Oavsett om det är medicinsk cannabis eller canna-
bis i kommersiella produkter -  den mångsidiga 
plantan ha kommit i centrum av samhället och 
lockar till hög efterfrågan , vilket genererar ett 
allt större utbud av produkter och service på den 
ekonomiska marknaden.

Då cannabis redan helt legaliserats i länder såsom 
Uruguay för flera år sen, Kanada och Kalifornien 
som nyligen har följt efter och rapporterar regel-
bundet brist. 

Detta illustrerar den ökande acceptansen av 
cannabis inom den globala befolkningen och effek-
tiviteten hos dess läkande plantor, som har blivit 
felaktigt diskrediterade tidigare. 

  

Dessutom, ökar efterfrågan för laglig cannabis 
i Europa stadigt.  Schweiz har därför reagerat 
mycket snabbt och är just nu det enda landet i 
Europa som tillåter licensfri cannabis odling. Såle-
des erbjuder nationen den perfekta platsen för att 
komma in i denna komplexa industri.

M A R K N A D  &  P R O G N O S
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Totalt, finns det  7 viktiga faktorer  som gynnar fram-
gångsrik och särskilt lukrativ marknadsdeltagande för dig i 
Europa: 

1 Marknaden i Europa är nästan inte utvecklad -  
medan den allmänna efterfrågan på  
cannabisprodukter ökar

2   Hög acceptans av cannabis och CBD finns inom det 
medicinska, homeopatiska och naturopatiska områ-
dena

3  Leveransbrist av medicinsk cannabis 

4  Cannabis förespråkare inom medicin och forskning 
får mer och mer trovärdighet

5 På grund av den exponentiellt ökande efterfrågan på  
 mycket effektiv ingrediens CBD, som läggs till mån-
ga kommersiella produkter i vardagslivet (till exem-
pel mat, drycker, skönhets- och hudvårdsprodukter,  
 kosttillskott och även produkter för husdjur

6 Mycket mångsidig potential för framtida produkter   
utveckling - och innovation

7 Schweiz erbjuder möjligheten till licensfri   
cannabisodling



Det är högst sannolikt att du också nu vill veta hur 
du kan delta så framgångsrikt som möjligt i denna 
framtidsinriktade marknad.  

Dock, så visar följande fakta att individuell odling av 
cannabis knappast är lönsam:

B A K G R U N D S I N F O R M AT I O N 
F Ö R   C A N N A B I S O D L I N G

" D E N  M Å L L Ö S E  L I -
D E R  S I T T  Ö D E  - 

D E N   M Å L M E D V E T-
N E   S K A PA R  S I T T " . 

-  I M M A N U E L K A N T

KOMPLEX LAGSTIFTNING: 

I varje europeiskt land, regleras handeln och produktionen 
av cannabis och cannabis produkter på olika sätt. 
Så det är inte alltid klart vilka delar som anses lagliga 
eller olagliga, vilket kan leda till obehagliga , långran-
diga byråkratiska problem.

Hos CannerGrow, avyttrar vi alla nödvändiga licenser och 
kan därför alltid handla lagligt.

BRIST PÅ KUNSKAP: 

För gemene man såväl som för mindre företag, är det 
i princip omöjligt att producera högkvalitativ medi-
cinsk cannabis , då den anses som en robust, men också 
mycket känslig planta. 

För att uppnå bästa möjliga utdelning, behöver du det 
perfekta klimatet, rätt daglig vård såväl som fullständig 
bevakning, optimal automatisk bevattning, belysnings-
system samt nödvändig expertis för att uppnå verkligt 
hållbara skördar. 

TILLSAMMANS KAN VI ÅSTADKOMMA MER:

Kostnaden för att odla cannabis själv är ganska hög, både 
individuellt och för mindre företag, speciellt när man tar 
hänsyn till att maximal potential inte kan uppnås på detta 
sätt. 

För att uppnå maximal potential för en cannabisplanta 
och för att uppnå bästa resultat både vad det gäller 
kvalitet och utdelning,  krävs användning av dyr, perfekt 
anpassad utrustning och dess optimala koordination på 
alla nivåer.

Sida 14 |  Cannergrow Produkt er uppdaterad den:5-21-2020 [9:34 PM] 



S Å  H Ä R  F U N G E R A R  D E T
På våra odlings- och tillverkningscenter, producerar vi 
cannabis av  schweizisk premium kvalitet  för dig. 

Vi har inte bara en perfekt odlings- och tillverkningsplats 
precis i mitten av Schweiz, giltiga licenser såväl som 
korrekt utrustning, men också ett team av experter med 
grundlig kunskap, som tar hand om dina plantor dygnet 
runt.

Så vi kommer inte bara revolutionera europeisk 
cannabis marknad men låta dig delta i den under de 
bästa möjliga förhållandena. 

Säkra din del av denna trendmässiga marknad, som
annars inte är tillgänglig för privata individer, på
ett tidigt stadium.

För att alla ska kunna delta rättvist i denna marknad, 
fungerar vi som ett gränssnitt mellan dig och den framvä-
xande cannabismarknaden i EU - på så sätt försäkrar vi att 
alla processer leder till en framgångsrik skörd och handel:

För vi är bara nöjda när du är.

V Å R  
L Ö S N I N G
Bli en "växtägare" | 
hos CannerGrow!
 
Vår vision är att göra den europeiska cannabis 
marknaden tillgänglig för alla deltagare  genom att 
befria dig från odling, daglig vård, skördepro-
cess och marknadsaspekt för växten genom 
vår världsomfattande unika service. På så sätt 
erbjuder CannerGrow dig möjligheten att aktivt 
deltaga i cannabismarknaden - från ditt eget hem. 
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Försäkring är ett område som vi tar mycket allvar-
ligt på hos CannerGrow. Naturligtvis, har vi tänkt 
igenom allt för att tillförlitligt skydda vår affärsmo-
dell, framtiden för vår vision och var och en av 
våra kunder . 

Därför, har vi tagit ut en mängd långtgående försä-
kringar, som träder i kraft i följande fall: 

F Ö R S Ä K R I N G A R

 � Utdelningsförlust

 � Stöld

 � Inverkan från tredje part

 � Vandalism

 � Vattenskada

 � Brandskada & förlust vid brand
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Är du intresserad av att köpa plantor och  
vill du få dina  "gröna fingrar" att bli digital 
verklighet? 

D I T T  D E LTA G A N D E  H O S 
C A N N E R G R O W

Transparens är lika viktigt för oss som för dig.
Vi erbjuder följande säkra  betalmetoder :

Bank överföring (EUR såväl som CHF valutakonto)
Bitcoin | Snart tillgänglig: Kortbetalning

DU HAR KOMMIT TILL RÄTT STÄLLE

Bakom varje digitalt genomförd växtförsäljning, finns det 
en riktig cannabisplanta i ett av våra odlingsrum, som 
underhålls till fullo av oss och skördas efter två eller tre 
månader.

VIKTIG INFORMATION 

Det är helt upp till dig att bestämma hur du går vidare: Du 
kan antingen få en skörd av din CBD cannabis levererad  
direkt hem till dig  eller  sälja den till Cannerald  med 
en attraktiv vinst. 

DRA FÖRDEL AV 
FRAMTIDA MARKNAD 

som kommer att fortsätta att vara sedd i Europa - och 
potentialen kommer öppna upp en mängd finansiellt 
givande möjligheter. 

REGISTRERA DIG HOS OSS IDAG OCH  BLI 
EN STOLT PLANTÄGARE.
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initial kostnad

Försäljning till en ny kund via den interna marknadsplatsen 
(kommer snart)

Så här fungerar Cannergrow

YTTERLIGARE ALTERNATIV: CBD FÖR PERSONLIG ANVÄND-
NING

Cannerald erbjuder dig olika sätt att få ut 
det mesta möjliga av din skörd. Därför är 
det upp till dig att bestämma hur du vill 
fortsätta: Du kan antingen få utdelningen 
av din CBD cannabis hemlevererad  
eller  sälja den till Cannerald för en 
lukrativ vinst.

Vi skickar gärna din utdelning av skörden, 
så väl som utdelningen du erhåller via 
Residual Inkomst Plan, hem till dig. 

Upplev CBD av högsta schweiziska 
kvalitet, som - genom ditt rättvisa part-
nerskap hos oss - är inte bara billigare för 
dig än om du köpt det via externa lever-
antörer, men har producerats enligt de 
allra bästa tillverkningsstandarder av "din 
planta" - och med hjälp av vår expertis 
under optimala odlingsförhållanden.

D I N A  P L A N T O R ,   
D I N  I N K O M S T

KÖP PLANTA

PLANTFÖRSÄLJNING

[2
-3

 m
ån

ad
er

]

[Val.2][Val.1]

skörd
od

lin
gsstadie

Leverans hem till dig Försäljning til
l C

anne
ra

ld

Sida 18 |  Cannergrow Produkt er uppdaterad den:5-21-2020 [9:34 PM] 



Per växande stadie  [2-3 månader]

 � Lön

 � El  (Luftkonditionering/Ventilering)

 � Hyra

 � El  (lampor)

 � Gödselmedel

 � Förbrukningsvaror

 � Stenull kuber & vatten

S E R V I C E A V G I F T E R  
Ö V E R S I K T
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Är du lika övertygad som vi är och du anser att 
cannabismarknaden kombinerat med vårt visio-
nära koncept är en unik möjlighet?

Vill du göra skillnad och bjuda in andra att gå 
med i vår community?

Tror du också att cannabis är en helt miss-
förstådd medicinalväxt som har en potential 
långt ifrån uppnådd och kan hjälpa mäns-
kligheten på många sätt?

OM JA, DÅ HAR DU KOMMIT RÄTT: 

Vårt referensprogram CannerGrow erbjuder 
dig möjligheten att bli mer involverad - och på 
samma gång förbättra livskvaliteten signifikant 
för miljontals människor. 

R E F E R E N S P R O G R A M

B Ö R J A  I D A G
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Vi definierar vad kompensationshantering 
betyder: 
  
Vår attraktiva Unilevel Kompensationsplan erb-
juder dig  upp till 20 procent referensbonus  
för varje individuell växtförsäljning som genom-
förs på den första sju nivåerna i ditt team. 

Kort sagt, varje gång någon i ditt team köper en 
planta, kommer du att få en lukrativ referensbo-
nus.

DET FUNGERAR SÅ HÄR: 

På din första nivå, kommer du få en attraktiv 
bonus på  sju procent. 

Dessutom, på  andra till sjunde nivåerna  
tjänar du mer - eftersom de förser dig med en 
extra  13 procent bonus totalt. 

EN RIKTIG VINST SITUATION - PÅ ALLA 
NIVÅER! 

U N I L E V E L
K O M P E N S AT I O N
P L A N
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MEN DET ÄR INTE ALLT: 

Du kommer inte bara få rekommendations-
bonus en gång utan efter varje skördedis-
tribution.

För att kvalificera för Residual Bonus 
Kommission, måste du endast äga en 
planta själv.

Den speciella funktionen i vårt referensbonus-
program är den Residuala Inkomstbonusen, 
som ger dig en procent av varje skördeutdel-
ning såld inom ditt team - som uppgår till en 
attraktiv  20 procent  totalt!

HÄR ÄR EN ÖVERSIKT AV BONUSSKALAN: 

På den  första nivån, kommer du få  sju pro-
cent  av den totala utdelningen av dina partners 
plantor. 

Från den  andra till sjunde nivån, kommer du 
få ytterligare  13 procent. 

R E S I D U A L  I N K O M S T
B O N U S
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S E R V I C E

Hos Cannerald, lämnas 
inte någon av dina frågor 

obesvarade!
Vårt support arbetar   

24 timmar om dagen  
och står alltid till ditt förfo-

gande.

CannerGrow erbjuder dig 
möjligheten att följa   

statusen för dina plantor  
dygnet runt med hjälp av 

live kameror.

Vi lovar dig att vår hemsida 
är optimerad för enheter 

såsom  smartphones,  PC 
,  bärbar  och  tabletter.

På back office, hittar du 
Google Autentisering.  

Här kan du  dessutom 
säkra  ditt konto och dina 

plantor. 

24/7 Live
Support

Live
Kamera

Google
Autentisering

Enhet
optimerad
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För mer detaljerad information kontakt den  
person som bjöd in dig till denna presentation.

.

TA C K

cannergrow.com

Bahnhofstrasse 13 | 8808 Freienbach  
SCHWEIZ
info@cannerald.com


