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İş modelimizin kapsamlı sunumu birkaç dakika 
sürmektedir. 

Lütfen tüm elektronik cihazlarınızın
sunum süresince sessiz modda olduğundan 
emin olunuz ve cihazlarınızı
dikkatli bir şekilde kullanınız.
 
Okuma süresi: 5 dakika 

C A N N E R A L D 'A 
H O Ş  G E L D I N I Z
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H A K K I M I Z D A
Cannerald, umut vaat eden pazar alanında 
dünyada yüzde birlik dilimde yer alan en iyi tedar-
ikçilerden biri olan İsviçre kenevir araştırma ve 
üretim şirketidir. 

2017 yılındaki kuruluşumuzdanberi İsviçre'de, 
Almanca konuşulan ülkelerde ve Avrupa'nın 
tamamında toplumca kabul edilen seçkin kenevir 
ve eşsiz kalitede kenevir ürünleri üretmek bizim 
misyonumuz olmuştur.

Vizyonumuzu uygulanabilir bir gerçekliğe 
dönüştürmek ve Avrupa pazarına politik, sosyal ve 
bilimsel faaliyet getirmek için sektörde eşsiz lider 
pozisyonumuzu kullanıyoruz. 

Kendimizi yalnızca kâr oranını en yükseğe çıkarma 
amacında olan bir şirket olarak değil aynı zamanda 
tüm sektörün ortağı ve destekçisi olarak görüyoruz.   

Bu bağlamda, size Avrupa'da yeni ve heyecan 
verici bir pazarın geliştirilmesine aktif olarak 
katılmanız için eşsiz bir fırsat sunuyoruz.
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Elon Musk'ın Tesla ile gösterdiği gibi, cesa-
ret, kararlılık ve biraz şans ile yeni pazarlar 
oluşturulabilirve bu gibi başarılar köklü endüstri-
yel devlere bir iki şey bile öğretebilir. 

Ancak, ilgili piyasa devrimleri tarihinde sıklıkla 
olduğu gibi, Avrupa büyük bir fırsatı kaçırmak ve 
geleceğe dönük bir sektörde kaybetmek üzeredir. 
Bu sektör yalnızca kazançlı değil, daha da önemlisi, 
aynı zamanda yüksek ve eşsiz kalitede kenevir ve 
CBD üreterek milyonlarca insanın yaşam kalitesini 
ve sağlığını daha ileri taşıyabilecek olan bir sektör-
dür.     

Tıbbi kenevir, kendir ürünleri, CBD, CBG ve diğer 
THC öncüllerine olan talep hızla artmaktadır. 
Yerel olarak, Avrupa'daki talep yeterli kalitede 
karşılanmaya bile yaklaşamamaktadır - Kanada gibi 
ülkelerden bile arz kıtlıkları günümüzde defalarca 
rapor edilmektedir. 

Etkili ve tıbbi kenevir talebi şu anda o kadar 
hızlı artış göstermektedir ki, bir sonun öngörül-
mesi bile pek mümkün değildir. 

P A Z A R

B I L I Y O R  M U Y D U N U Z ?
Sadece Almanya'da yılda yaklaşık 100.000 tıbbi kene-
vir reçetesi yazıldığını ve bu doğal sağlık tedavisinin 
büyük çoğunluğunun yurt dışından ithal edilmesi 
gerektiğini biliyor muydunuz?

Kanada ve ABD'deki pazar 
halihazırda oldukça doygun 
olsa da hala Almanya ve AB'nin 
tamamında umut verici bir 
potansiyel sunmaktadır. 

Cannerald ile bu fırsatı 
yakalamayı ve yüksek kaliteli 
kenevir ürünleri için az oranda 
gelişmiş olan Avrupa pazarını 
ele almayı amaçlıyoruz.

Bitkilerimizin büyüme sürecin-
den hasat ve işlenmesine kadar 
sadece bir ilkemiz var - “kalite”. 

Cannerald, herhangi bir Avrupa 
kalite standardını başarılı ve 
kolay bir şekilde aşan seçkin 
kenevir anlamına gelir.
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Ç Ö Z Ü M - 
L E R I M I Z PARTIC IPAT IONRECREATIONALMEDICAL

Kenevir, dünyanın en eski ekili 
bitkilerinden biridir. 

THC, CBD ve CBG gibi iyi bilinen 
bileşenlere ek olarak 400'den fazla 

farklı ve büyüleyici aktif bileşen 
içerdiğini biliyor muydunuz? 

İş modelimizin tıbbi alanındaki 
amacımız tıbbi bitki kenevirini 

araştırmak, onunla hastalıklarla 
savaşmak ve hastalıkları tedavi 

etmektir. 

Aynı zamanda, Avrupa'da kenevirin 
siyasi, sosyal ve bilimsel olarak kabul 
edilmesini desteklemeyi de misyo-

numuz olarak görmekteyiz.

Kenevir sadece “tıbbi” bir mesele 
değildir, aynı zamanda özel tüketici-
ler arasında giderek daha da popüler 

hale gelmektedir. 

İçecekler, şekerli yiyecekler, çiko-
lata, yağ ve sıvılar gibi birçok evde 
kullanılan ürüne CBD eklenmesiyle 

birlikte giderek daha fazla özel 
kullanıcı etkin kannabinoid maddesi-

ne güvenmektedir.

Ayrıca kenevirin günlük yaşamda 
sunduğu birçok avantaja da güve-
nirler. “Eğlence amaçlı ürünlerimiz” 

ile, aynı zamanda İsviçre seçkin 
kalitesinde düzenli kullanıcıları da 

memnun edecek olan yenilikçi CBD 
ve kenevir ürünlerimizin piyasaya 

sunulmasını planlıyoruz.

CannerGrow, yetiştirme, hasat ve 
satış konusunda endişelenmenize 

gerek kalmadan sınırlı kenevir bitkile-
rinden birini satın almanızı sağlar. 

Uzmanlığımızla, bitki yetiştirme 
veya satış ortaklığı pazarlaması 

yoluyla Avrupa'da yeni bir 
pazarın geliştirilmesine doğrudan 

katılabilirsiniz. Ve tüm bunları 
kendi evinizin rahatlığında 

gerçekleştirebilirsiniz!
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Başlangıç aşamasının üstesinden başarılı bir şekilde 
gelmiş genç ve dinamik bir şirket olarak, kendimize 
gelecek için iddialı hedefler belirledik.  

Sonuçta, çeşitli seviyelerde “büyümek” isti-
yoruz: Avrupa ve uluslararası pazarlarda ekono-
mik geleceğimize yönelik planlarımıza ek olarak 
isteğimiz öncelikle genel topluma odaklanmaktır. 

Dünya çapındaki  eşsiz konseptimiz ile kene-
vir pazarını herkesin yararı  için geliştirmek ve 
eşsiz Cannerald kalitesi ile müşterilerimizi ve iş 
ortaklarımızı ikna etmek hedefimizi oluşturmaktadır. 

Yaptığımız işlerin anlattıklarımızın yerine 
konuşmasını tercih ediyoruz ve AB'de kenevir 
eğitiminin verilmesinde ve modern tıpta bu 
bitkinin kabul edilen bir tedavi çeşidi olarak 
meşrulaştırılmasında  kararlıyız. 

Aynı zamanda genel toplumu kenevir hakkında 
bilgilendirmek ve internette eğitici makaleler 
yayımlayarak, sosyal medya kanallarımızda ilginç 
gönderiler oluşturarak ve oldukça aktif ve bu işe 
bağlı topluluğumuzun katılımıyla da bu çok önemli 
konuya katkıda bulunmak istiyoruz.  
 

Buradaki amacımız, kenevirin olumlu potansiyelinin 
nihayet tanındığını görmektir.

Hiç durmadan yaptığımız lobi çalışmaları ile 
aynı zamanda kenevirin AB'de yasallaştırılmasını 
mümkün kılan çerçeve koşulları destekle-
mekteyiz. Nihayetinde, herkese bu gelecekteki 
kompleks pazarın sunduğu heyecan verici ve 
kazançlı seçeneklerde yer alma fırsatı sunmak 
istiyoruz.    

 
H E D E F L E R I M I Z
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V E R I Y O R U Z
Sözlerimizi ciddiye alıyoruz- ve tıbbi kenevir 
kullanma yoluyla etkili ve doğal bir alternatif sunu-
lan birçok hastanın yanında duruyoruz. Bu şekilde 
ayrıca, çoğunlukla farmasötik ilaçların neden 
olduğu zararlı yan etkiler de önlenebilir.  

Aynı zamanda yıllardır kenevirin etkinliği ve 
faydalarının tanınması için mücadele eden pek çok 
bilim insanının ve doktorun da yanındayız. Ve son 
fakat bir o kadar da önemli olarak, çalışmalarımızı 
size ve sizin kenevir ürünlerinin tüm çeşitlerine 
toplum tarafından kabul edilmiş bir şekilde 
erişmenize adamış bulunmaktayız.  Kararlılığın ve 
eğitimin birlikte işe yarayacağına inanıyoruz.  

Sayfa 7 | Cannerald | 5-21-2020 [10:24 PM]tarihinde güncellendi. 



Cannerald, Avrupa'nın en büyük kenevir üreti-
cisi ve ihracatçısı olma hedefi olan iddialı ve genç 
bir şirkettir. 

Bu hedefin temeli, şirketi 2018 yılında ortaklaşa 
kuran Sascha Adrian Wäschle, Severin Jem 
Amweg, Levin Kim Amweg ve Maik Marcel 
Pietrowski tarafından 2017 yılında atılmıştır. Bu 
süreçte, Cannerald ekibi birçok genç yetenekleri ve 
yetkili uzmanları kendine çekerek önemli ölçüde 
büyümüştür. 

Ortaklarımız ve büyüyen ağımızla birlikte, 
kenevir bitkisinin potansiyelini herkesin 
yararına kullanmayı başaracağız ve bunu 
Avrupa pazarında sağlam bir şekilde kuracağız.  

 
K U R U C U L A R I M I Z

Sascha Wäschle
Cannerald Kurucu Ortağı -Kurucu

Levin Amweg
Cannerald Kurucu Ortağı -Kurucu

Severin Amweg
Cannerald Kurucu Ortağı -Kurucu

Maik Pietrowski
Cannerald Kurucu Ortağı -Kurucu
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İ S V I Ç R E ' D E K I 
T E S I S I M I Z
Projemizin kalbi, İsviçre'nin başkenti Bern'den 
arabayla sadece 30 dakika uzaklıktadır. 

Burada, yaklaşık 4600 metrekarelik bir alanda 
Avrupa kenevir pazarında devrim yaratmak için 
ultra modern ve neredeyse fütüristik tesisimizi 
kurduk. 

Olağan ofis ve yönetim odalarına ek olarak kene-
vir bitkisi yetiştirmek için en modern teknoloji de 
burada yerini bulmuştur. 

Bununla birlikte, Cannerald tüm potansiyelini 
tüketmekten çok uzaktadır- bitki yetiştiriciliğimizin 
sürekli geliştirilmesine ek olarak, şu anda tüm tesi-
simizin GMP sertifikalı olması için çalışıyoruz. 
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Herkesin sağlığı ve özerkliği kurumsal felsefemizin 
en önemli dayanaklarından ikisidir. 

CannerGrow'da hedefimiz yalnızca kenevi-
rin iyileştirme potansiyeli ve tıbbi faydaları 
hakkında toplumu eğitmekdeğil aynı zamanda 
istikrarlı bir şekilde büyüyen global topluluğumuzla 
çalışmak ve bu şekildekenevirin yasallaştırılması 
gibi önemli kilometre taşlarında ilerlemektir. 

Bu bağlamda, size kenevir pazarına ilgi çekici bir 
katılım imkanı sunuyoruz; bu eşsiz ve geleceğin 
umut vaat eden yeşil pazarından payınızı erken 
bir aşamada kârlı bir şekilde güvenceye almanızı 
sağlamayı amaçlıyoruz.

S I Z I N  I Ç I N 
Y E T I Ş T I R I Y O R U Z
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CannerGrow'da profesyonel, yüksek kaliteli kenevir 
yetiştiriciliğini kullanımı kolay, modern herke-
sin evinin rahatlığında erişebildiği dünya 
çapında eşsiz bir konseptte, online portal ile 
birleştiriyoruz. 

Topluluğumuzun bir parçası olarak sizlerle birlikte, 
Avrupa kenevir pazarını fethetme ve aynı zamanda 
milyonlarca hasta insanın sağlık sorunlarını hafif-
letmek için yüksek kaliteli, tıbbi kenevir kullanımına 
imkan sağlamayı misyonumuz olarak görüyoruz.

H E R K E S  I Ç I N  
PA Z A R A  K AT I L I M
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Tüm işaretler yeşili gösteriyor: Kenevir - ve kene-
vir ürünleri kesinlikle hızlı bir piyasa trendi değil, 
aksine çeşitli seviyelerde umut verici bir potansiyel 
sunan sürdürülebilir, çok yönlü ve gelecek vaat 
eden bir sektörüdür. 
 
Ticari ürünlerde tıbbi kenevir veya kenevir olsun 
- çok yönlü tıbbi bitki toplumun merkezine 
gelmiştir ve yüksek talep görmektedir;bu da 
ekonomik pazarda sürekli artan ürün ve hizmet 
yelpazesi oluşturmaktadır.

Kenevir birkaç yıl önce Uruguay gibi ülkelerde 
halihazırda tamamen yasallaştırılmıştır, Kanada 
ve Kaliforniya da yasallaştırmaya gitmiş ve son 
zamanlarda düzenli olarak arz kıtlığı konusunda 
rapor vermiştir. 

Bu, küresel popülasyonda kenevirin artan kabu-
lünü ve geçmişte yanlış bir şekilde ele alınmış olan 
bu şifalı bitkinin etkinliğini göstermektedir. 

  

Ayrıca, Avrupa'da yasal kenevir talebi de gide-
rek artmaktadır. İsviçre bu duruma çok hızlı reak-
siyon göstermiştir ve şu anda Avrupa'da lisanssız 
kenevir yetiştiriciliğine izin veren tek ülkedir. Böy-
lece, ülke bu kompleks sektöre girmek için ideal bir 
yer olmuştur.

P A Z A R  &  Ö N G Ö R Ü 
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Toplamda 7 önemli faktör vardır ve bu faktörler sizle-
rin Avrupa'da başarılı ve özellikle kazançlı pazara katılım 
imkanını kolaylaştırmaktadır: 

1 Kenevir ürünlerine yönelik genel talep artarken   
Avrupa'daki pazar neredeyse hiç gelişmemiştir.

2   Tıbbi, homeopatik ve naturopatik alanlarda kenevir 
ve CBD'nin yüksek oranda kabulü

3  Tıbbi kenevirin tedarik sıkıntısı 

4  Tıp ve araştırma alanlarından olan kenevir 
savunucuları gün geçtikçe daha fazla güvenilirlik 
kazanmaktadır 

5 Son derece etkili olan CBD maddesi için katlanarak 
artan talep nedeniyle artık pek çok günlük yaşamda 
kullanılan ticari ürünlere CBD eklenmektedir 
(örneğin; ple gıdalar, içecekler, güzellik ve cilt bakım 
ürünleri, gıda takviyeleri ve hatta evcil hayvanlar için 
ürünler)

6 Gelecekteki ürün geliştirmeleri ve yenilikler için   çok 
yönlü potansiyeller

7 İsviçre, lisanssız kenevir yetiştiriciliği   
imkanı sunmaktadır.



Bu geleceğe yönelik pazara mümkün 
olduğunca başarılı bir şekilde nasıl 
katılabileceğinizi bilmek isteyebilirsiniz.  

Bununla birlikte, aşağıdaki unsurlar bağımsız 
kenevir yetiştiriciliğinin pek de zahmete değer 
olmadığını göstermektedir:

K E N E V I R  Y E T I Ş T I R I C I L I Ğ I  
H A K K I N D A  T E M E L  
B I L G I L E R

“ H E D E F I  O L M AYA N -
L A R  K A D E R I N E  B O Y-

U N  E Ğ E R  -  H E D E F I 
O L A N L A R I S E  O N U 

Ş E K I L L E N D I R I R “ . 
-  I M M A N U E L K A N T

KARMAŞIK MEVZUAT: 

Her Avrupa ülkesinde, kenevir ve kenevir ürünlerinin tica-
reti ve üretimi farklı şekilde düzenlenmektedir. 
Bu yüzden nelerin yasal veya yasa dışı olduğu her 
zaman açık değildir, bu da hoş olmayan ve uzun büro-
kratik sorunlara yol açabilir.

CannerGrow'da tüm gerekli lisansları ortadan kaldırıyoruz 
ve böylece her zaman yasal olarak işlem yapabiliyoruz.

BILGI EKSIKLIĞI: 

Deneyimsiz kişilerin yanı sıra küçük şirketler 
için yüksek kaliteli kenevir üretmek neredeyse 
imkansızdırçünkü güçlü ancak çok hassas bir bitki olarak 
değerlendirilmektedir.  

Mümkün olan en iyi verimi elde etmek için, mükem-
mel bir iklime, doğru günlük bakımın yanı sıra eksiksiz 
bir gözetime, optimum otomatik sulamaya, aydınlatma 
sistemlerine ve gerçekten sürdürülebilir hasat elde etmek 
için gerekli uzmanlığa ihtiyacınız vardır. 

BIRLIKTE DAHA FAZLASINI BAŞARABILIRIZ:

Kenevir yetiştirmenin maliyeti, hem bireyler hem de 
küçük işletmeler için, özellikle de maksimum potansiyele 
bu şekilde ulaşılamayacağı dikkate alındığında oldukça 
yüksektir. 

Bir kenevir bitkisinin maksimum potansiyeline ulaşmak 
ve hem kalite hem de verim açısından en iyi sonuçları 
elde etmek için, pahalı ve mükemmel ayarlanmış ekipman 
kullanımı ve bunların ideal koordinasyonu her aşamada 
gereklidir.
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Ç A L I Ş M A  P L A N I
Yetiştirme ve üretim merkezlerimizde, sizler için İsviçre 
üstün kalitesinde kenevir yetiştiriyoruz. 

Sadece İsviçre'nin tam kalbinde mükemmel bir yetiştirme 
ve üretim yeri ya da geçerli lisansların yanı sıra doğru ekip-
mana değil, aynı zamanda bitkilerinizle günün her saatinde 
ilgilenecek olan uzman bir ekibe sahibiz.

Böylece, sadece Avrupa kenevir pazarında devrim 
yapmakla kalmayacak, aynı zamanda mümkün olan 
en iyi koşullar altında pazara katılmanıza imkan 
sağlayacağız. 

Bu trend belirleyici pazardaki payınızı erken dönemde 
güvenceye alın;
sonrasında bu pazar özel kişiler için 
ulaşılabilir olmayacaktır.

Herkesin adil bir şekilde pazara katılımını mümkün kılmak 
için 
AB'de yeni ortaya çıkan kenevir pazarı ve sizler arasında 
arayüz olarak rol oynuyoruz- böylece tüm süreçlerin 
başarılı bir hasat ve ticarete dönüşmesini sağlıyoruz: 

Çünkü yalnızca siz memnun olduğunuzda bizler de 
memnun oluyoruz. 

Ç Ö Z Ü M  
T E K L I F I M I Z
CannerGrow ile 
"bitki sahibi“ olun!
 
Vizyonumuz, dünya çapındaki benzersiz hizmeti-
mizle bitkinin ekimi, günlük bakımı, hasat süreci 
ve bitkinin pazarlaması işlemlerini sizden 
devralarak, Avrupa kenevir pazarını her katılımcıya 
erişilebilir kılmaktır. Böylece CannerGrow, evinizin 
rahatlığında sizlere kenevir pazarına aktif olarak 
katılma fırsatı sunar.  
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Sigorta, CannerGrow'da çok ciddiye aldığımız bir 
konudur. Tabii ki iş modelimizi, vizyonumuzun 
geleceğini ve müşterilerimizin her birinigüveni-
lir bir şekilde korumak için her şeyi düşündük. 

Bu nedenle, aşağıdaki durumlarda yürürlüğe giren 
çeşitli ve kapsamlı sigorta poliçeleri düzenledik: 

S I G O R TA L A R

 � Verim kaybı

 � Hırsızlık

 � Üçüncü taraf kaynaklı etkiler

 � Vandalizm

 � Su hasarı

 � Yanagın hasarı ve  
 yangın kaynaklı kayıplar
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Bitki satın almakla ilgileniyor ve  "bitki 
yetiştirme yeteneğinizi" dijital gerçekliğe mi 
dönüştürmek istiyorsunuz? 

C A N N E R G R O W  I L E 
K AT I L I M I N I Z

Şeffaflık sizler için olduğu kadar bizim için de önemlidir.
Aşağıdaki güvenliödeme yöntemlerini sunuyoruz:

Banka havalesi (EUR ve CHF hesabı)
Bitcoin | Yakında hazır olacak: Kredi kartı ile ödeme

DOĞRU YERE GELDINIZ

Dijital olarak gerçekleştirilen her bitki satışının arkasında, 
ekim odalarımızın birinde gerçek bir kenevir bitkisi vardır 
ve bizim tarafımızdan tamamen bakımı yapılmakta olup iki 
ila üç ay sonra hasat edilmektedir.  

BILINMESI GEREKENLER 

Buradan itibaren nasıl ilerleyeceğiniz tamamen sizin 
kararınıza bağlıdır: ya CBD kenevirinizin hasadının 
doğrudan evinize gönderilmesiniisteyebilirsiniz ya  
da hasadınızı cazip kazançlar için Cannerald'a  
satabilirsiniz. 

GELECEKTEKI PAZARDAN 
KAZANÇ SAĞLAYIN 

Bu pazar Avrupa'da etki yaratmaya devam edecektir - 
ve pazarın potansiyeli finansal açıdan kazanç sağlayan 
fırsatlar yaratacaktır. 

BUGÜN KAYDOLUN VE  MUHTEŞEM BIR 
BITKININ SAHIBI OLUN.
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başlangıç maliyeti

İç pazar aracılığıyla yeni  
bir müşteriye satış 

(yakında)

Cannergrow'un çalışma şekli

EK SEÇENEK: KIŞISEL KULLANIM IÇIN CBD

Cannerald, hasatınızdan en iyi şekilde 
yararlanmanız için size çeşitli yollar 
sunar. Bu nedenle, nasıl devam 
edeceğinize karar vermek sadece 
size bağlıdır: CBD kenevirinizin 
hasadıdoğrudan evinize teslim 
edilebilirveyakârlı bir kazanç için 
hasadınızı Cannerald'a satabilirsiniz.

Hasat hasılatınızın yanı sıra Artık Gelir 
Planı ile elde ettiğiniz hasılatı da evinize 
göndermekten mutluluk duyarız. 

Bizimle olan adil ortaklığınız ile üstün 
İsviçre CBD kalitesini deneyimleyin - 
harici tedarikçilerden satın alacağınıza 
oranla daha az maliyetli olmakla 
kalmayıp- aynı zamanda "sizin bitki-
niz" en yüksek üretim standartları ve 
ideal yetiştirme koşullarında bizim 
uzmanlığımız ile yetiştirilmiş olacaktır.

S I Z I N  B I T K I N I Z , 
S I Z I N  G E L I R I N I Z

BİTKİ SATIN ALIMI

BİTKİ SATIŞI

[2
-3

 a
y]

[2. seçenek][1. seçenek]

hasat
bü

yüme aşaması

Evinize teslimat Cannerald'a sa
tış
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Büyüme Aşaması Başına [2-3 ay]

 � Maaşlar

 � Elektrik (Klima / Havalandırma)

 � Kira

 � Elektrik (lambalar)

 � Gübre

 � Malzemeler

 � Taşyünü küpleri & su

H I Z M E T  G I D E R L E R I 
G E N E L  B A K I Ş
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En az bizim kadar ikna oldunuz ve  
kenevir pazarımızı vizyoner konseptimiz-
le birleştirerek benzersiz bir fırsat olarak mı 
değerlendiriyorsunuz?

Fark yaratmak ve başkalarını da topluluğumuza 
katılmaya davet etmek ister misiniz?

Sizler de kenevirin potansiyelinin  
tükenmekten çok uzak ve tamamen 
yanlış anlaşılmış tıbbi bir bitki olduğuna 
ve insanlığa birçok açıdan yardımcı 
olabileceğine mi inanıyorsunuz? 

EĞER CEVABINIZ EVET ISE IŞTE TAM DA 
DOĞRU YERDESINIZ: 

CannerGrow tavsiye programı sizlere bu işe 
daha fazla katılım sağlama - ve aynı zamanda 
da milyonlarca insanın yaşam kalitesini önemli 
ölçüde arttırma fırsatı sunar. 

TA V S I Y E 
P R O G R A M I

B U G Ü N  B A Ş L AY I N
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Ödenek yönetimini yeniden tanımlıyoruz:  
Cazip Çok Aşamalı Ödenek Planımız sizlere 
ekibinizin ilk yedi seviyesinde gerçekleşen her 
bir bitki satışı içinyüzde 20'ye kadar tavsiye 
primiavantajı sağlar. 

Kısacası, ekibinizdeki bir kişi, her bitki satın 
aldığında kazançlı bir tavsiye primi alırsınız.

ÇALIŞMA ŞEKLI: 

Birinci seviyede yüzde yedi oranında cazip 
bir prim alacaksınız. 

Ayrıca ikinci ve yedinci seviyeler arası sizin 
için çok daha avantajlı- sizlere toplamda yüzde 
13 oranında ek prim kazandıracaktır. 

TÜM SEVIYELERDE GERÇEK BIR KAZAN-
KAZAN STRATEJISI! 

Ç O K  A Ş A M A L I
Ö D E N E K
P L A N I
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ANCAK HEPSI BU DEĞIL: 

Tavsiye primini yalnızca bir kez değil, her 
hasat dağıtımından sonra alacaksınız.

Artık Prim Komisyonundan yarar-
lanmaya hak kazanmak için en az bir 
bitkinizin olması yeterlidir.

Tavsiye primi programımızın ayrıcalıklı özelliği 
Artık Gelir Primi'dir; ekibiniz içerisinde satılan 
her hasat kazancından sizlere yüzde verir-ve 
toplamdayüzde 20'yevaran cazip oranlara 
ulaşabilirsiniz!

PRIMIN ÖLÇEĞINE GENEL BIR BAKIŞ: 

Birinci seviyede ortaklarınızın bitkilerinin to-
plam hasılatının yüzde yedisini alacaksınız. 

İkinci seviyeden yedinci seviyeye kadar ek 
olarak yüzde 13 alacaksınız. 

A R T I K  G E L İ R
P R İ M İ
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H I Z M E T L E R

Cannerald ile sorularınızın 
hiçbiri cevapsız kalmaz!
Destek birimimiz günün 

24 saati çalışır ve her 
zaman hizmetinizdedir.

CannerGrow sizlere, canlı 
kameralar yardımıyla gü-

nün her saatinde 
bitkilerinizin mevcut 
durumunu takip etme 

imkanı sunar.

İnternet sitemiz akıllı 
telefonlar,kişisel 

bilgisayarlar,dizüstü 
bilgisayarlar ve tabletler 

için optimize edilmiştir. 

Arka ofiste, Google kim-
lik doğrulama sistemini 

göreceksiniz. Bu şekilde ek 
olarak hesabınızı ve 

bitkilerinizi güvence 
altına alabilirsiniz. 

7/24 Canlı
Destek

Canlı
Kamera

Google Kimlik 
Doğrulama 

Sistemi

Cihaz
optimizasyonu
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Daha ayrıntılı bilgi için lütfen sizi bu sunuma 
davet eden kişiyle iletişime geçiniz.

.

T E Ş E K K Ü R 
E D E R I Z

cannergrow.com

Bahnhofstrasse 13 | 8808 Freienbach 
İSVIÇRE
info@cannerald.com


