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Bài thuyết trình về toàn bộ mô hình kinh do-
anh của chúng tôi được minh họa trong vài 
phút. 

Vui lòng đảm bảo mọi thiết bị điện tử
của bạn ở chế độ yên lặng và chú ý
vào bài thuyết trình.
 
Thời gian đọc: 5 phút 

C H ÀO  M Ừ N G  B Ạ N 
Đ Ế N  V Ớ I  C A N N E R A L D
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V Ề  C H Ú N G  TÔ I
CANNERALD là một công ty nghiên cứu và sản 
xuất cần sa Thụy Sĩ  và thuộc top 1% các nhà 
cung cấp cần sa lớn nhất thế giới trong phân 
khúc thị trường đầy hứa hẹn này. 

Từ khi thành lập vào năm 2017, chúng tôi có 
sứ mệnh sản xuất các sản phẩm cần sa cao cấp 
có chất lượng tốt và được chấp nhận tại Thụy Sĩ, 
các quốc gia nói tiếng Đức và trên toàn châu Âu. 

Để đưa tầm nhìn thành sự thật khả thi, chúng tôi 
sử dụng vị thế là đơn vị dẫn đầu trong ngành để 
đem đến sự thay đổi về mặt chính trị, xã hội và 
khoa học đến thị trường châu Âu. 

Chúng tôi không coi mình là một công ty cổ 
điển với mục tiêu duy nhất là tối đa hóa lợi 
nhuận, mà là một đối tác và đơn vị quảng bá của 
toàn ngành. 

Trong trường hợp này, chúng tôi cung cấp 
một cơ hội đặc biệt để cho bạn tích cực tham 
gia phát triển một thị trường mới và thú vị tại 
châu Âu. 
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Như Elon Musk đã chứng minh bởi Tesla,các thị 
trường mới có thể được mở ra bởi lòng can 
đảm, quyết tâm mà một chú tmay mắn, và sự 
thành công như thế này thậm chí có thể dạy cho 
các tên tuổi không lồ lâu đời trong ngành một 
hoặc hai bài học. 

Nhưng như chúng ta thường thấy trong lịch sử 
các cuộc cách mạng thị trường liên quan, châu 
Âu đang đứng trên bờ vực bỏ lỡ một cơ hội lớn 
và đánh mất một ngành công nghiệp hướng tới 
tương lai. Một ngành công nghiệp không chỉ tạo 
ra lợi nhuận khủng mà còn có thể cải thiện chất 
lượng cuộc sống và sức khỏe của hàng triệu 
người thông qua việc sản xuất cần sa và hợp 
chất canabidiol (CBD) chất lượng cao. 

Nhu cầu về cần sa y tế và các sản phẩm làm từ 
cần sa, CBD, CBG và các tiền chất THC khác 
đang tăng lên nhanh chóng. Tại châu Âu, nhau 
cầu cần sa chất lượng tốt vẫn chưa được đáp 
ứng - thậm chí là đối với các quốc gia như 
Canada, tình trạng thiếu nguồn cung hiện đang 
được báo cáo nhiều lần. 

Nhu cầu về sản phẩm cần sa y tế hiệu quả 
hiện đang tăng nhanh đến mức khó có thể 
lường trước được. 

T H Ị  T R Ư Ờ N G

B Ạ N  ĐÃ B I Ế T ?
Bạn có biết rằng hàng năm, chỉ riêng Đức đã chỉ định 
khoảng 100.000 đơn thuốc cần sa y tế, và phần lớn 
loại thảo dược tự nhiên này vẫn phải nhập khẩu từ 
nước ngoài? 

Mặc dù thị trường Canada 
và Hoa Kỹ đã bão hòa ở mức 
cao, nhưng thị trường tại Đức 
và trên toàn bộ EU vẫn hứa 
hẹn mang đến rất nhiều tiềm 
năng. 

Với CANNERALD, chúng tôi 
đặt mục tiêu nắm bắt cơ hội 
này và đáp ứng thị trường 
châu Âu với các sản phẩm cần 
sa chất lượng cao. 

Từ quá trình nuôi trồng đến 
thu hoạch và xử lý, chúng tôi 
chỉ tuân theo một hướng dẫn 
- "chất lượng". 

CANNERALD cung cấp các 
sản phẩm cần sa cao cấp luôn 
đáp ứng mọi tiêu chuẩn chất 
lượng châu Âu. 
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N H À S Á N G 
L Ậ P  C Ủ A  
C H Ú N G  TÔ I

PARTIC IPAT IONRECREATIONALMEDICAL
Cần sa là một trong những cây 
trồng lâu đời nhất trên thế giới. 

Bạn có biết rằng ngoài các thành 
phần đặc biệt như THC, CBD, và 

CBG, cần sa còn chứa hơn 400 loại 
hoạt chất thú vị khác? 

Trong mô hình kinh doanh của 
chúng tôi, mục tiêu trong phân 

khúc y tế là nghiên cứu cây cần sa 
và dùng nó để chữa bệnh. 

Ngoài ra, chúng tôi coi sứ mệnh 
của mình là thúc đẩy việc chấp 
thuận cần sa ở châu Âu về mặt 

chính trị, xã hội và khoa học. 

Cần sa không chỉ là một vấn đề "y 
tế" và còn ngày càng trở nên phổ 

biến với người dùng tư nhân. 

Bằng việc thêm CBD vào các sản 
phẩm gia đình như đồ uống, kẹo, 
sô cô-la, dầu ăn cũng như các loại 
chất lỏng khác, ngày càng nhiều 

người tiêu dùng tin tưởng và hiệu 
quả của cannabinoid. 

Khách hàng cũng sẽ dựa vào 
nhiều lợi ích mà cần sa mang đến 

cho họ trong cuộc sống hàng 
ngày. Với các "sản phẩm giúp giải 

trí", chúng tôi cũng đang lên kế 
hoạch ra mắt thị trường với các 

sản phẩm CBD và cần sa Thụy Sĩ  
chất lượng cao cấp sẽ làm người 
dùng thường xuyên cảm thấy hài 

lòng. 

CannerGrow cho phép bạn mua 
một trong các loại cây cần sa bị 
hạn chế mà không cần phải lo 

lắng về việc trồng, thu hoạch và 
bán. 

Với bí quyết của chúng tôi, bạn 
có thể trực tiếp tham gia vào việc 

phát triển một thị trường mới ở 
châu Âu - thông qua canh tác cây 
trồng hoặc tiếp thị liên kết. Và tất 

cả điều này đều có thể làm tại nhà 
của bạn!
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Là một công ty non trẻ mới thành công trong 
giai đoạn khởi nghiệp, chúng tôi đã đặt ra cho 
mình một số mục tiêu khá tham vọng cho tương 
lai. 

Sau tất cả, chúng tôi dự định sẽ phát triển ở 
nhiều cấp độ: Ngoài các kế hoạch về tương 
lai kinh tế trên thị trường châu Âu và quốc tế, 
chúng tôi tập trung vào công chúng nói chung. 

Với ý tưởng độc đáo, chúng tôi đặt mục tiêu 
chuyển đổi thị trường cần sa vì lợi ích của mọi 
khách hàng và thuyết phục họ cùng các đối tác 

kinh doanh bởi cần sa chất lượng đặc biệt chỉ có 
ở CANNERALD.

Chúng tôi thích hành động hơn là lời nói và cam 
kết với chương trình giáo dục về cần sa ở châu 
Âu và sự hợp pháp hóaloại cây này giống như 
một loại thuốc chữa bệnh. 

Chúng tôi cũng muốn thông tin tới công chúng 
và đóng góp vào công tác giáo dục về cây cần 
sa bằng việc đăng tải các bài viết mang tính giáo 
dục, tạo các bài đăng thú vị trên các kênh truyền 
thông xã hội với sự tham gia tích cực và tận tụy. 

 Ở đây, mục tiêu của chúng tôi là nhìn thấy tiềm 
năng tích cực của cây cần sa cuối cùng cũng đã 
được công nhận. 

Thông qua các nỗ lực vận động không biết 
mệt mỏi, chúng tôi cũng thúc đẩy hình thành 
khuôn khổ điều kiện cho phép hợp pháp hóa 
cần sa ở EU. Cuối cùng, chúng tôi muốn trao cho 
tất cả mọi người một cơ hội tham gia vào các 
hoạt động kinh doanh thú vị và tạo ra lợi nhuận 
cao mà thị trường tương lại sẽ đang mang lại. 

N H À S Á N G  L Ậ P 
C Ủ A C H Ú N G  TÔ I
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N H À S Á N G  L Ậ P 
C Ủ A C H Ú N G  TÔ I
Chúng tôi luôn nghiêm túc với mọi lời hứa 
mình đưa ra - và chấp nhận đứng lên để nhiều 
bệnh nhân được điều trị bởi một phương thuốc 
tự nhiên, hiệu quả như cần sa y tế. Qua đó, họ có 
thể tránh khỏi các tác dụng phụ thường gặp như 
khi họ sử dụng dược phẩm. 

Chúng tôi cũng tận tụy với nhiều nhà khoa học 
và bác sĩ - những người đã đấu tranh  trong 
nhiều năm để hiệu quả và lợi ích của cây cần 
sa được công nhận. Và cuối cùng nhưng cũng 
không kém phần quan trọng, chúng tôi cũng 
luôn tận tâm với bạn và  khả năng tiếp cận của 
bạn đến mọi loại sản phẩm cần sa được xã hội 
chấp nhận. Chúng tôi tin rằng quyền tự  quyết 
luôn đi đôi với giáo dục. 
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CANNERALD là một công ty trẻ với mục tiêu 
đầy tham vọng - trở thành nhà sản xuất và xuất 
khẩu lớn nhất châu Âu. 

CANNERALD được đặt nền móng từ năm 
2017 bởi Sascha Adrian Wäschle, Severin Jem 
Amweg, Levin Kim Amweg, và Maik Marcel 
Pietrowski, và sau đó cùng nhau thành lập công 
ty vào năm 2018. Trong thời gian đó, đội ngũ 
CANNERALD đã tăng lên nhanh chóng khi công 
ty liên tục dung nạp nhiều tài năng trẻ và chuyên 
gia giỏi. 

Cùng với các đối tác và mạng lưới ngàng càng 
phát triển, chúng tôi sẽ thành công trong việc 
khai thác tiềm năng của cây cần sa vì lợi ích 
cho mọi người và cung ứng nó trên thị trường 
châu Âu. 

N H À S Á N G  L Ậ P 
C Ủ A C H Ú N G  TÔ I

Sascha Wäschle
Đồng sáng lập CANNERALD

Levin Amweg
Đồng sáng lập CANNERALD

Severin Amweg
Đồng sáng lập CANNERALD

Maik Pietrowski
Đồng sáng lập CANNERALD
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VĂ N  P H Ò N G  T Ạ I 
T H Ụ Y S Ĩ
Trung tâm dự án của chúng tôi nằm cách thủ đô 
Bern (Thụy Sĩ) chỉ 30 phút lái xe. 

Tại đây, chúng tôi đã xây dựng cơ sở hạ tầng cực 
kỳ hiện đại cho cuộc cách mạng cần sa tại thị 
trường châu Âu trên diện tích khoảng 4600 mét 
vuông. 

Ngoài các phòng hành chính và văn phòng 
thông thường, chúng tôi xây dựng các công 
nghệ hiện đại nhất để trồng cây cần sa tại đây. 

Phải nói rằng, CANNERALD có tiềm lực "không 
thể cạn kiệt" - ngoài việc tiếp tục phát triển công 
tác trồng cần sa, chúng tôi hiện đang làm việc 
để có được chứng nhận GMP cho toàn bộ cơ sở 
của mình.
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Sức khỏe và sự tự chủ của mọi người là 2 trong 
số những yếu tố quan trọng nhất trong triết lý 
kinh doanh của chúng tôi. 

Tại CannerGrow, chúng tôi đặt mục tiêu không 
chỉ là giáo dục công chúng về tiềm năng và 
lợi ích về mặt y tế của cần sa, mà còn làm việc 
với cộng đồng trên toàn cầu để thiết lập các cột 
mốc quan trọng - chẳng hạn như hợp pháp hóa 
cần sa. 

Trong bối cảnh này, chúng tôi trao cho bạn một 
cơ hội tuyệt vời để tham gia vào thị trường cần 
sa và nhằm đảm bảo rằng bạn có thể nắm chắc 
thị phần cho mình trong một thị trường tương lai 
màu xanh đầy hứa hẹn này ở giai đoạn đầu có 
lợi nhuận. 

C H Ú N G  TÔ I  T R Ồ N G 
V Ì  B Ạ N
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Tại CannerGrow, chúng tôi kết nối việc trồng cần 
sa chất lượng cao với một cổng trực tuyến hiện 
đại, dễ sử dụng với một mô hình độc đáo toàn 
cầu mà tất cả mọi người đều có thể truy cập 
ngay tại nhà của mình. 

Cùng với bạn - một phần trong cộng đồng của 
chúng tôi - chúng tôi coi sứ mệnh của mình là 
chinh phục thị trường cần sa châu Âu và cho 
phép hàng triệu người bệnh có thể sử dụng cần 
sa y tế chất lượng cao để giảm bớt các vấn đề 
sức khỏe cho họ. 

C Ơ  H Ộ I  T H A M  G I A T H Ị  T R Ư Ờ N G  
C H O  T Ấ T C Ả  M Ọ I  N G Ư Ờ I
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Tất cả các dấu hiệu chỉ đến màu xanh lá cây: 
Cần sa - và các sản phẩm cần sa không có nghĩa 
là một xu hướng phát triển nhanh, mà là một 
ngành công nghiệp bền vững và linh hoạt trong 
tương lai, mang lại tiềm năng đầy hứa hẹn ở 
nhiều cấp độ khác nhau. 
 
Cho dù là cần sa y tế hoặc cần sa trong các sản 
phẩm thương mại - cây thuốc đa năng đã xuất 
hiện tại trung tâm xã hội và đang khơi gợi 
nhu cầu cao, tạo ra một loạt các sản phẩm và 
dịch vụ ngày càng tăng trên thị trường kinh tế.

Trong khi cần sa đã được hợp pháp hóa hoàn 
toàn ở các quốc gia như Uruguay vài năm trước, 
Canada và California gần đây đã theo dõi và 
báo cáo thường xuyên về tình trạng thiếu nguồn 
cung. 

Điều này cho thấy cần sa cùng tính hiệu quả của 
nó ngày càng được cộng đồng trên toàn cầu 
công nhận, điều này từng bị mất đi trong quá 
khứ. 

  

Ngoài ra, nhu cầu cần sa hợp pháp ở châu 
Âu đang tăng lên đều đặn.   Do đó, Thụy Sĩ 
đã phản ứng rất nhanh và hiện là quốc gia duy 
nhất ở châu Âu cho phép trồng cần sa không có 
giấy phép. Do đó, quốc gia này cung cấp vị trí lý 
tưởng để tham gia vào ngành công nghiệp phức 
tạp này.

T H Ị  T R Ư Ờ N G  &  D Ự  B ÁO
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Tổng cộng, có 7 yếu tố quan trọng khuyến khích bạn 
tham gia vào thị trường đặc biệt sinh lời này ở Châu Âu: 

1 Thị trường ở châu Âu hầu như không phát triển - 
trong khi nhu cầu chung đối với các sản phẩm cần 
sa ngày càng tăng

2   Cần sa và CBD được chấp nhận nhiều trong lĩnh vực 
y tế, vi lượng đồng căn và tự nhiên

3  Thiếu nguồn cung cần sa y tế  

4  Cần sa sử dụng trong y học và nghiên cứu đang 
ngày càng được công nhận về tính hiệu quả

5 Do nhu cầu tăng theo cấp số nhân thành phần CBD 
có hiệu quả cao, được bổ sung vào nhiều sản phẩm 
thương mại dùng trong cuộc sống hàng ngày  
(ví dụnhư thực phẩm, đồ uống, sản phẩm làm đẹp 
và chăm sóc da, thực phẩm bổ sung, và thậm chí 
các sản phẩm cho vật nuôi)

6 Rất tiềm năng cho sự phát triển và đổi mới sản 
phẩm trong tương lai

7 Thụy Sĩ có khả năng miễn giấy phép   
nuôi trồng cần sa



Rất có khả năng là bây giờ bạn cũng muốn biết 
cách tham gia thành công nhất vào thị trường 
mang tính định hướng tương lai này.  
Tuy nhiên, những sự thật sau đây cho thấy việc 
trồng cần sa độc lập hầu như không mang lại 
giá trị cao:

T H Ô N G  T I N  C H U N G 
V Ề  V I Ệ C  T R Ồ N G  C Ầ N  S A

N G Ư Ờ I  S Ố N G  K H Ô N G 
C Ó  M Ụ C  Đ Í C H  C H Ị U 

Ả N H  H Ư Ở N G  C Ủ A S Ố 
P H Ậ N -  N G Ư Ờ I  S Ố N G  C Ó 

M Ụ C  Đ Í C H  T Ự  T Ạ O  R A 
S Ố  P H Ậ N  C H O  M Ì N H 

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

QUY ĐỊNH LUẬT PHÁP PHỨC TẠP: 

Ở mỗi quốc gia châu Âu, việc buôn bán và sản xuất 
cần sa và các sản phẩm cần sa được quy định khác 
nhau. 
Vì vậy, không phải lúc nào điều hợp pháp hoặc bất 
hợp pháp đều rõ ràng, điều này có thể dẫn đếnvấn 
đề quan liêu khó chịu, kéo dài.

Tại CannerGrow, chúng tôi loại bỏ tất cả các giấy phép 
cần thiết và do đó luôn có thể giao dịch trên cơ sở 
pháp lý.

THIẾU BÍ QUYẾT: 

Các giáo dân cũng như cho các công ty nhỏ hơn gần 
như không thể sản xuất cần sa y tế chất lượng cao, 
vì nó được coi là một loài thực vật mạnh mẽ, nhưng 
cũng rất nhạy cảm. 

Để đạt được năng suất tốt nhất có thể, bạn cần có khí 
hậu hoàn hảo, chăm sóc đúng cách hàng ngày cũng 
như cần hệ thống giám sát hoàn chỉnh, hệ thống tưới 
tiêu tự động tối ưu, hệ thống chiếu sáng cũng như 
chuyên môn cần thiết để có một mùa thu hoạch thực 
sự bền vững. 

CHÚNG TA CÓ THỂ CÙNG NHAU ĐẠT ĐƯỢC 
NHIỀU HƠN:

Chi phí tự trồng cần sa khá cao, cho cả cá nhân, cũng 
như các doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt là khi tính đến 
việc họ không thể đạt được tiềm năng tối đa theo cách 
này. 

Để một nhà máy cần sa đạt được tiềm năng tối đa, và 
để đạt được kết quả tốt nhất về cả chất lượng và năng 
suất, việc sử dụng các thiết bị đắt tiền, được điều chỉnh 
hoàn hảo và có sự phối hợp tối ưu là cần thiết trong tất 
cả các giai đoạn.
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ĐÂY L À C ÁC H  N Ó  H O Ạ T Đ Ộ N G
Tại các trung tâm trồng trọt và sản xuất của chúng tôi, 
chúng tôi sản xuất cần sa Thụy Sĩ chất lượng cao cấp  
cho bạn. 

Chúng tôi không chỉ sở hữu một vị trí phát triển hoàn 
hảo - ngay tại trung tâm của Thụy Sĩ, có giấy phép hợp 
lệ cũng như thiết bị phù hợp, mà còn có một đội ngũ 
chuyên gia có bí quyết chuyên sâu ngày đêm chăm sóc 
các nhà máy của bạn.

Do đó, chúng tôi sẽ không chỉ cách mạng hóa thị 
trường cần sa châu Âu mà còn cho phép bạn tham 
gia vào nó trong điều kiện tốt nhất có thể. 

Đảm bảo thị phần của bạn trong thị trường tạo  xu 
hướng này, ngược lại các cá nhân không thể tham 
gia vào thị trường này ở giai đoạn đầu.

Để cho phép mọi người tham gia công bằng vào thị 
trường, 
chúng tôi hoạt động như một giao diện giữa bạn và thị 
trường cần sa mới nổi ở EU - do đó đảm bảo rằng tất 
cả các quy trình đều dẫn đến một vụ thu hoạch và giao 
thương thành công:

Bởi vì chúng tôi chỉ hài lòng khi bạn hài lòng.

G I Ả I  P H Á P  C Ủ A 
C H Ú N G  TÔ I
Trở thành chủ sở hữu “nhà máy | 
với CannerGrow!
 
Tầm nhìn của chúng tôi là làm cho mọi người 
tham gia đều có thể tiếp cận thị trường cần 
sa châu Âu bằng cách giúp bạn về canh tác, 
chăm sóc hàng ngày, quy trình thu hoạch và 
khía cạnh tiếp thị của nhà máy thông qua dịch 
vụ độc đáo trên toàn thế giới của chúng tôi. 
Do đó, CannerGrow cung cấp cho bạn cơ hội 
tham gia tích cực vào thị trường cần sa - ngay từ 
nhà của bạn. 
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Bảo hiểm là một lĩnh vực chúng tôi rất coi trọng 
tại CannerGrow. Tất nhiên, chúng tôi đã chuẩn bị 
mọi thứ để bảo vệ mô hình kinh doanh, tương lai 
tầm nhìn và mọi khách hàng của chúng tôi. 

Do đó, chúng tôi đã đưa ra một loạt các chính 
sách bảo hiểm sâu rộng, có hiệu lực trong các 
trường hợp sau: 

B Ả O  H I Ể M

 � Năng suất sụt giảm

 � Trộm cắp

 � Tác động của bên thứ ba

 � Phá hoại

 � Thiệt hại do nước

 � Thiệt hại và mất  
 mát do hỏa hoạn
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Bạn có quan tâm đến việc mua cây và bạn có 
muốn biếntài năng trồng trọt của mình thành 
một thực tế kỹ thuật số? 

B Ạ N  T H A M  G I A  V Ớ I 
CANNERGROW

Sự minh bạch cũng quan trọng đối với chúng tôi như đối với bạn.
Chúng tôi cung cấpcác phương thức thanh toán an toàn sau:

Chuyển khoản ngân hàng (EUR cũng như tài khoản tiền tệ CHF)
Bitcoin | Sắp có: Thanh toán bằng thẻ tín dụng

BẠN ĐÃ ĐẾN ĐÚNG NƠI

Đằng sau mỗi lần bán cây thành công qua nền tảng 
kỹ thuật sẽ cómột cây cần sa thực sự được chúng tôi 
chăm sóc đầy đủ trong một trong những phòng trồng 
và thu hoạch sau 2 đến 3 tháng. 

ĐIỀU QUAN TRỌNG PHẢI BIẾT 

Rằng bạn chỉ quyết định cách tiến hành từ đây: Bạn 
có thể thu hoạch cần sa CBD của mình được giao trực 
tiếpđến nhà của bạn hoặc là bán nó cho CANNE-
RALD lấy một khoản lời hấp dẫn. 

LỢI ÍCH TỪ MỘT 
THỊ TRƯỜNG TƯƠNG LAI, 

điều này sẽ tiếp tục tạo nên làn sóng ở châu Âu - và 
tiềm năng của nó sẽ mở ra vô số cơ hội cải thiện tài 
chính. 

ĐĂNG KÝ VỚI CHÚNG TÔI HÔM NAY VÀ  
TRỞ THÀNH MỘT CHỦ SỞ HỮU CẦN SA 
ĐÁNG TỰ HÀO. 
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chi phí ban đầu

Bán cho khách hàng mới  
thông qua thị trường nội bộ  

(sắp có)

Đây là cách CannerGrow 
hoạt động

TÙY CHỌN BỔ SUNG: CBD CHO MỤC ĐÍCH CÁ NHÂN

CANNERALD cung cấp cho bạn một số 
cách để tận dụng tối đa vụ thu hoạch 
của bạn. Do đó, bạn hoàn toàn có thể 
tự quyết định cách tiến hành: bạn có 
thể cho giao cần sa đến nhà của mình 
hoặc bán cho CANNERALD để kiếm 
lời. 

Chúng tôi thấy rất vui khi gửi đến nhà 
cho bạn sản lượng thu hoạch cũng như 
sản lượng mà bạn có được thông qua 
Kế hoạch thu nhập thặng dư. 

Trải nghiệm CBD với chất lượng tiêu 
chuẩn Thụy Sĩ cao nhất - thông qua 
mối quan hệ đối tác công bằng với 
chúng tôi - không chỉ rẻ hơn cho bạn 
so với khi mua qua nhà phân phối bên 
ngoài, mà còn được sản xuất theo tiêu 
chuẩn tốt nhất - và với sự giúp đỡ của 
chúng tôi về mặt chuyên môn dưới các 
điều kiện phát triển tối ưu cho cây. 

C ÂY C Ủ A B Ạ N , T H U 
N H Ậ P  C Ủ A B Ạ N

MUA CÂY

BÁN CÂY

[2
-3

 th
án

g]

[lựa chọn 2][lựa chọn 1]
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Mỗi giai đoạn phát triển [2-3 tháng]

 � Tiền lương

 � Điện (Điều hòa nhiệt độ/thông gió)

 � Tiền thuê

 � Điện năng (đèn)

 � Phân bón

 � Hàng tiêu dùng

 � Khối đá & nước

T Ổ N G  Q UA N  
P H Í  D Ị C H  V Ụ
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Bạn có bị thuyết phục như chúng tôi không, 
và bạn có coi thị trường cần sa kết hợp với ý 
tưởng có tầm nhìn của chúng tôi là một cơ 
hội độc đắc không?

Bạn có muốn tạo sự khác biệt và mời những 
người khác tham gia cộng đồng của chúng 
tôi không?

Bạn có tin rằng cần sa là một cây thuốc 
có tiềm năng cực kỳ lớn, có thể giúp con 
người theo nhiều cách nhưng lại bị hiểu 
lầm hoàn toàn?

NẾU CÓ, THÌ BẠN Ở NGAY ĐÂY: 

Chương trình giới thiệu CannerGrow của 
chúng tôi mang đến cho bạn cơ hội tham gia 
nhiều hơn - đồng thời cải thiện đáng kể chất 
lượng cuộc sống của hàng triệu người. 

C H Ư Ơ N G  T R Ì N H 
G I Ớ I  T H I Ệ U

B Ắ T Đ Ầ U  H Ô M  N AY
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Chúng tôi đang xác định lại ý nghĩa của 
việc quản lý tiền thưởng:  
Mô hình trả thường đều tầng trả cho bạn 
20% tiền thưởng giới thiệutính trên mỗi cây 
bán được trong 7 cấp độ đầu tiên của nhóm 
bạn. 

Nói tóm lại, mỗi khi ai đó trong nhóm của 
bạn mua một cây, bạn sẽ nhận được một 
khoản tiền thưởng giới thiệu. 

KẾ HOẠCH NÀY HOẠT ĐỘNG NHƯ SAU: 

Tại cấp độ đầu tiên, bạn sẽ nhận được một 
phần thưởng hấp dẫn là bảy phần trăm. 

Ngoài ra, từ cấp thứ hai đến thứ bảy là có 
giá trị hơn với bạn - vì chúng cho bạn 13 
phần trăm tổng tiền thưởng. 

MỘT TRƯỜNG HỢP ĐÔI BÊN CÙNG CÓ 
LỢI - Ở TẤT CẢ CÁC CẤP! 

K Ế  H O Ạ C H
T R Ả  L Ư Ơ N G
N H I Ề U  C Ấ P  B Ậ C
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NHƯNG ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ TẤT CẢ: 

Bạn sẽ không chỉ nhận được tiền thưởng 
giới thiệu một lần mà bạn sẽ nhân được 
nó sau mỗi lần phân phối thu hoạch.

Để đủ điều kiện nhận Tiền thưởng 
thặng dư bạn chỉ cần sở hữu ít nhất 
một cây.

Điều đặc biệt trong chương trình tặng 
thưởng giới thiệu là Phần thưởng thu nhập 
thặng dư - điều này sẽ cho bạn một phần 
trăm sản lượng thu hoạch được bán trong 
nhóm của bạn - và cuối cùng có thể lên tới 
20%!

DƯỚI ĐÂY LÀ TỔNG QUAN VỀ QUY MÔ 
TIỀN THƯỞNG: 

Trong cấp độ đầu tiên, bạn sẽ nhận được 
bảy phần trămtổng sản lượng từ cây của các 
đối tác của bạn. 

Từ cấp hai đến cấp bảy, bạn sẽ được nhận 
thêm 13 phần trăm. 

T H U  N H Ậ P  T H Ặ N G  D Ư
T H Ư Ở N G
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D Ị C H  V Ụ

Với CANNERALD, không 
có câu hỏi nào của bạn 

không được trả lời!
Chúng tôi hỗ trợ bạn  24 

giờ một ngày và luôn 
luôn theo ý của bạn.

CannerGrow cung cấp 
cho bạn khả năng theo 
dõi liên tục tình trạng 
hiện tại của cây với sự 

trợ giúp của máy ảnh trực 
tiếp.

Chúng tôi hứa với bạn 
rằng trang web của 

chúng tôi được tối ưu 
hóa cho các thiết bị như  
điện thoại thông minh, 
máy tính, máy tính xách 

tay và máy tính bảng.

Trong văn phòng hỗ trợ, 
bạn sẽ tìm thấy Google 

Authenticator. Ở đây bạn 
có thể bảo vệ tài khoản 

và các cây của bạn. 

Trực tiếp 24/7
Ủng hộ

Trực tiếp
Máy ảnh

Google
Trình xác thực

Thiết bị
tối ưu hóa
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Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng 
liên hệ với người đã mời bạn đến buổi 
thuyết trình này.

.

X I N  C Ả M  Ơ N

cannergrow.com

Bahnhofstr 13 | 8808 Freienbach 
THỤY SĨ
info@cannerald.com


