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PREZENTACE CANNERALD 2020

https://cannergrow.org/cz
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VÍTEJTE V
CANNERALD
Toto je kompletní prezentace našeho
obchodního modelu v několika minutách.
Ujistěte se, že vaše elektronická
zařízení jsou v tichém režimu a
si projděte danou prezentaci.
Čas čtení: 5 minut
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O NÁS
Cannerald je švýcarská společnost zabývající
se výzkumem a produkcí konopí a je v horním
jendom procentu světových dodavatelů v tomto
slibném odvětví trhu.
Již od našeho založení v roce 2017, je naší misí
vyrábět vysoce kvalitní konopí a konopné produkty
jedinečné kvality, která odpovídá nárokům ve
Švýcarsku, německy mluvících zemích a napříč
celou Evropou.
K proměně naší vize v realitu, využíváme našeho
vedoucího postavení v daném odvětví, abychom
dosáhli politických, společenských a vědeckých
pokroků na evropském trhu.
Nepovažujeme se za tradiční společnost, která má
za cíl pouze maximalizovat zisk, ale za partnera a
propagátora celého průmyslu.
V této souvislosti vám nabízíme jedinečnou
příležitost aktivně se podílet na vývoji tohoto
nového a vzrušujícího evropského trhu.
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TRH
Tak jako nám Elon Musk předvedl s Teslou, dají se
vytvořit nové trhy pomocí odvahy, odhodlání a
trochy štěstí, a z podobných úspěchů se mohou
něco přiučit i velké zaběhnuté firmy.
Ale jak tomu často v historii bylo při zásadních
tržních revolucích, i v tomto případě je Evropa
na pokraji toho propásnout skvělou příležitost
v tomto perspektivním průmyslu. V průmyslu,
který je nejen lukrativní, ale co je důležitější, který
dokáže zlepšit kvalitu života a zdraví miliónů lidí
díky produkci vysoce kvalitního konopí a CBD v
jedinečné kvalitě.
Poptávka po medicínském konopí a konopných
produktech, CBD, CBG a jiných prekurzorech THC
rychle roste. V současné době není poptávka v
Evropě ani zdaleka pokryta v dostačující kvalitě
- a dokonce i země jako Kanada opakovaně hlásí
nedostatečné zásoby.
V současné době poptávka po kvalitním
konopí pro lékařské účely roste tak rychle, že v
dohledné době určitě nezmizí.
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VĚDĚLI JSTE O TOM?
Věděli jste, že jen v Německu se ročně vypíše 100 000
předpisů na konopí pro lékařské účely, a že většina
tohoto přírodního léku se dováží ze zahraničí?

Zatímco trh v Kanadě a USA
je už značně nasycen, tak v
Německu a celé EU stále nabízí
slibný potenciál.

Od pěstování až po sklizeň a
zpracování našich rostlin se
řídíme jen jediným heslem - a
tím je "kvalita".

Cílem společnosti Cannerald je
využít této příležitosti a obsadit
evropský trh v oblasti kvalitních
konopných produktů, který se
teprve rozvíjí.

Cannerald, to je kvalitní konopí, které úspěšně a snadno
převyšuje veškeré evropské
standardy pro kvalitu.

https://cannergrow.org/cz

NAŠE
ŘEŠENÍ

MEDICAL

R E C R E AT I O N A L

PA R T I C I PAT I O N

Konopí je jedna z nejstarších
pěstovaných rostlin na světě.

Konopí není jen "medicínskou"
záležitostí, ale je také čím dál více
oblíbené u soukromých uživatelů.

CannerGrow vám umožní zakoupit
jednu z našich limitovaných rostlin
konopí, aniž byste se museli starat o
její pěstování, skližeň nebo prodej.

Věděli jste, že kromě obecně
známých složek, jako jsou THC, CBD
a CBG, obsahuje také více jak 400
různých a fascinujících aktivních
látek?
Cílem našeho obchodního modelu v
oblasti lékařství je výzkum léčivého
konopí a jeho využití v boji proti
nemocem a k jejich léčbě.
Také věříme, že je naším úkolem
podporovat přijetí konopí v Evropě
z politického, společenského a
vědeckého hlediska.
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Přidáním CBD do domácích
produktů, jako jsou nápoje, sladkosti,
čokolády, oleje a další tekutiny, bude
čím dál více běžných spotřebitelů
věřit v účinky kanabinoidů.
Mohou také spoléhat na řadu
výhod, které jim konopí přinese
v každodenním životě. S našimi
"rekreačními produkty" plánujeme
na trh také uvést inovativní CBD a
konopné produkty, které uspokojí běžné uživatele díky vysoké
švýcarské kvalitě.

S naším know-how se můžete
přímo podílet na rozvoji nového trhu
v Evropě - přes pěstování rostlin
nebo partnerský marketing. A to vše
z pohodlí vašeho domova!
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NAŠE
CÍLE
Jako mladá a nová společnost, která má úspěšne
za sebou svou počáteční fázi, jsme si stanovili
některé ambiciózní cíle do budoucna.
Koneckonců, máme v plánu "růst" na mnoha
úrovních: Krom našich plánů týkajících se
naší ekonomické budoucnosti na evropských i
světových trzích, se soustředíme také hlavně na
běžnou veřejnost.
S naším unikátním celosvětovým konceptem, je
naším cílem změnit konopný trh ve prospěch
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všech našich zákazníků a obchodních partnerů,
díky unikátní kvalitě Cannerald.

Naším cílem je, aby se lidé konečně dozvěděli o
pozitivním potenciálu konopí.

Raději necháváme za sebe mluvit naše skutky
místo slov a usilujeme o vzdělávání v oblasti
konopí v rámci EU a k uznání této rostliny jakožto
běžné součásti moderní medicíny.

Díky naší neúnavné propagaci, podporujeme
také rámcové podmínky, které umožní legalizaci
konopí v EU. V závěru chceme všem nabídnout
možnost podílet se na této vzrušující a lukrativní
příležitosti, kterou tento komplexní budoucí trh
nabízí.

Chceme také informovat širokou veřejnost o
konopí a přispět k tomu především skrz publikování vzdělávacích blogů, vytvářením zajímavých
článků na sociálních sítích a za účasti naší velmi
aktivní a oddané komunity.
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NÁŠ
SLIB
Bereme své sliby vážně - a zastupujeme
všechny ty nemocné lidi, kterým nabízíme efektivní a přírodní alternativu v podobě konopí k
lékařským účelům. Tím se dá předejít vedlejším
účinkům, které se u běžných farmaceutických léků
často vyskytují.
Jsme také zavázaní řadě vědců a doktorů, kteří už
celé roky usilují o uznání efektivnosti a příznivých
účinků konopí. A v neposlední řadě se naše práce
soustředí také na vás a váš společensky přijatelný
přístup ke konopným produktům všeho druhu.
Věříme, že odhodlání a vědomosti jdou
ruku v ruce.
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NAŠI
Z A K L A D AT E L É
Cannerald je mladou společností s ambiciózním
cílem stát se největším konopným producentem
a vývozcem v Evropě.
Základy pro tento cíl položili v roce 2017 Sascha
Adrian Wäschle, Severin Jem Amweg, Levin
Kim Amweg a Maik Marcel Pietrowski, kteří
společně firmu v roce 2018 založili. Od té doby se
tým Cannerald značně rozrostl a přilákal mnoho
mladých talentů a schopných odborníků.
Spolu s našimi partnery a stále se rozrůstající
komunitou, jistě uspějeme ve využití potenciálu konopí ve prospěch nás všech a vytvoříme
pevné místo na evropském trhu.

Sascha Wäschle
Spoluzakladatel Canneraldu

- Zakladatel

Levin Amweg
Spoluzakladatel Canneraldu

Maik Pietrowski
Spoluzakladatel Canneraldu

- Zakladatel

Severin Amweg
Spoluzakladatel Canneraldu
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- Zakladatel

- Zakladatel
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NAŠE UMÍSTĚNÍ
VE ŠVÝCARSKU
Srdce našeho projektu leží jen 30 minut jízdy
autem od švýcarského hlavního města Bern.

Zde jsme vytvořili velmi moedrní, až téměř futuristické zařízení pro revoluci evropského konopného
trhu a to na 4600 metrech čtverečních.
Kromě běžných kancelářských a administrativních
místností, tu máme také ty nejmodernější technologie pro pěstování rostlin konopí.
Nicméně, plný potenciál Canneraldu nebyl ještě
zdaleka vyčerpán - krom neustálého vývoje naší
kultivace rostlin, pracujeme také na získání GMP
certifikace pro celé naše zařízení.

Bern
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ROSTEME
PRO VÁS
Zdraví a samostatnost pro každého jsou dva velmi
důležité pilíře filozofie naší společnosti.
V CannerGrow je naším cílem nejen vzdělávat
veřejnost v oblasti léčivého potenciálu a zdravotních účinků konopí, ale také pracovat se stále
zvětšující se světovou komunitou na dosažení
důležitých cílů - jako je legalizace konopí.
V tomto kontextu vám nabízíme možnost účasti na
trhu s konopím a naším cílem je zabezpečit vám
podíl na tomto jedinečném, slibném zeleném trhu
budoucnosti v jeho počátečních fázích.
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PODÍL NA TRHU
PRO KAŽDÉHO
V CannerGrow kombinujeme profesionální
pěstování vysoce kvalitního konopí se snadno
použitelným moderním portálem, v tomto
celosvětově jedinečném konceptu, který je
dostupný všem z pohodlí vlastního domova.
Spolu s vámi - jakožto součásti naší komunity
- vnímáme jako naši misi dobýt evropský trh s
konopím a umožnit tak miliónům nemocných lidí
používat kvalitní konopí pro lékařské účely a ulevit
jim od jejich zdravotních potíží.
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TRH A PROGNÓZA
Všechny signály nám ukazují zelenou:Konopí - a
veškeré konopné produkty nejsou žádným krátkodobým trendem, ale udržitelným a mnohostranným průmyslem, který má slibný potenciál na
mnoha úrovních.

Ať už se jedná o konopí pro lékařské účely nebo
konopí v komerčních produktech - tato mnohostranná léčivá rostlina dorazila do středu naší
společnosti a poptávka po ní je vysoká, a díky
tom také vzniká stále více produktů a služeb na
hospodářském trhu.

Také poptávka po legálním konopí v Evropě
postupně roste. Proto reagovalo Švýcarsko velmi
rychle a je v tuto chvíli jedinou zemí v Evropě, která
umožňuje pěstování konopí bez licence. Proto tato
země nabízí ideální místo pro vstup na tento složitý
trh.

I když bylo konopí už před mnoha lety legalizováno v zemích jako je Uruguay, tak Kanada nebo
Kalifornie se k nim v nedávné době připojili a
pravidelně hlásí nedostatečné zásoby.
To poukazuje na čím dál větší přijetí konopí mezi
světovou populací a na efektivitu této léčivé rostliny, která byla v minulosti neprávem zdiskreditována.
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Celkem existuje 7 důležitých faktorů, které umožňují
úspěšnou a lukrativní účast na trhu v Evropě:

1

Trh v Evropě není zatím téměř vůbec rozvinutý zatímco celková poptávka po konopných produktech
roste

2
3
4
5

Vysoké přijetí konopí a CBD v lékařském, homeopatickém a naturpatickém odvětví

6
7

Mnohostranný potenciál pro vývoj produktů v budoucnosti - a inovace

Nedostatečné zásoby konopí pro lékařské účely
Zastánci konopí v lékařství a výzkumu jsou čím dál
více podporováni
Vzhledem k exponencionálně rostoucí poptávce po
vysoce efektivní látce CBD, je tato látka přidávána do
mnoha komerčních produktů každodenního života
(např. jídel, nápojů, kosmetických produktů,
doplňků stravy a produktů pro domácí mazlíčky)

Švýcarsko nabízí možnost pěstování konopí
bez licence

https://cannergrow.org/cz

VÍCE INFORMACÍ
O P Ě STOV Á N Í KO N O P Í
Je pravděpodobné, že i vy byste rádi věděli, jak se
můžete úspěšně podílet na tomto trhu budoucnosti.
Nicméně, následující fakta ukazují, že soukromé
pěstování konopí není tak výnosné:

"ČLOVĚK BEZ CÍLE
TRPÍ SVÝM OSUDEM
- ČLOVĚK S CÍLEM
SI JEJ VYTVÁŘÍ."
- IMMANUEL KANT

SLOŽITÁ LEGISLATIVA:

NEDOSTATEK KNOW-HOW:

SPOLU TOHO DOKÁŽEME VÍCE:

V každé evropské zemi je obchod a produkce konopí a
konopných produktů regulována jiným způsobem.
Není proto vždy jasné, co je a není legální, což by
mohlo vést k nepříjemným a zdlouhavým byrokratickým problémům.

Pro laiky nebo i menší společnosti je téměř nemožné
vyprodukovat vysoce kvalitní konopí pro lékařské
účely, vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně velkou,
ale také velmi citlivou rostlinu.

Náklady na pěstování konopí jsou poměrně vysoké, ať
už pro jednotlivé osoby nebo malé firmy, obzvláště když
vezmete do úvahy, že takto není možné dosáhnout maximálního potenciálu.

Pro dosažení těch nejlepších výnosů, potřebujete dokonalé klima, vhodnou každodenní péči a také neustálý
dohled, optimální automatické zavlažování, osvětlovací
systémy a k tomu odborné znalosti pro udržitelnou
sklizeň.

Pro dosažení maximálního potenciálu rostliny konopí a
těch nejlepších výsledků, co se týče kvality a výnosu,
je nutné ve všech stádiích růstu použít drahé, dokonale
sladěné vybavení s k tomu optimální koordinaci.

V CannerGrow máme veškeré nezbytné licence a můžete
proto vždy obchodovat legálním způsobem.
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NAŠE
ŘEŠENÍ

F U N G U J E T O TA K T O

Staňte se "majitelem rostliny"
s CannerGrow!

V našich pěstitelských a výrobních centrech produkujeme
pro vás vysoce kvalitní švýcarské konopí.

Naše vize je zpřístupnit evropský konopný trh
každému účastníkovi tím, že se za vás postaráme
o pěstování, každodenní péči, proces sklizně a
marketing dané rostliny díky naší celosvětově
unikátní službě. CannerGrow vám tedy nabízí
možnost aktivně se podílet na trhu s konopím - z
pohodlí vašeho domova.
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Nejen, že máme dokonalé místo pro pěstování a výrobu
v srdci samotného Švýcarska, potřebné licence a správné
vybavení, ale také tým expertů s perfektním know-how,
kteří se od rána do večera o rostliny starají.
Proto dokážeme přinést převrat na evropský trh s
konopím, ale také vám dovolíme se na něm podílet za
těch nejlepších podmínek.

Zajistěte si svůj podíl na převratném trhu, který
není jinak soukromým osobám dostupný hned v
ranných fázích.
Abychom spravedlivě umožnili všem se na trhu podílet,
sloužíme jako rozhraní mezi vámi a vznikajícím trhem s
konopím v EU - a tím zajistíme, že vše povede k úspěšné
sklizni a obchodu.
Protože naše spokojenost závisí na té vaší.

https://cannergrow.org/cz

POJIŠTĚNÍ
Pojištění je něco, co v CannerGrow bereme velmi
vážně. Samozřejmě jsme mysleli na vše, abychom
spolehlivě ochránili náš obchodní model, budoucnost našívize a každého z našich zákazníků.
Proto jsme uzavřeli různá dalekosáhlá pojištění,
která jsou platná v následujícíh případech:



Ztráta výnosů



Krádež



Vliv třetích stran



Vandalství



Poškození vodou



Požární poškození a
ztráty požárem
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VA Š E Ú Č A ST S C A NNERGROW
Máte zájem o nákup rostliny a chtěli bystě svůj
"zahradnický talent" převést do
digitální reality?

PAK JSTE PŘIŠLI NA SPRÁVNÉ MÍSTO

CO MUSÍTE VĚDĚT

Za každým digitálním prodejem rostliny existuje i
skutečná rostlina konopí v našich pěstitelských místnostech, o kterou se staráme my a je sklízena po dvou až třech
měsících.

Dále je to už jen na vás: Můžete si buď nechat vaši sklizeň
CBD doručit přímo k vám domů nebo ji prodat Canneraldu se zajímavým ziskem.

ZÍSKEJTE VÝHODY
NA BUDOUCÍM TRHU
který bude čím dál prominentnější v Evropě - a jehož
potenciál otevře řadu příležitostí pro finanční zisky.

REGISTRUJTE SE S NÁMI DNES A STAŇTE
SE HRDÝM VLASTNÍKEM ROSTLINY.

Transparentnost je pro nás stejně důležitá, jako pro vás.
Nabízíme tyto bezpeční metody platby:

Bankovním převodem (učty v EUR nebo také v CHF)
Bitcoin| Již brzy k dispozici: Platba kreditní kartou
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VA Š E R O ST L I N Y,
VÁŠ PŘÍJEM

[2-3 měsíce]

https://cannergrow.org/cz
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DALŠÍ MOŽNOSTI: CBD PRO SOUKROMÉ VYUŽITÍ
Cannerald vám nabízí řadu způsobů, jak
získat z vaší sklizně co nejvíce. Je to jen
na vás, jak se rozhodnete postupovat:
Můžete si buď výnos vašeho CBD konopí
nechat doručit přímo k vám domů
nebo prodat jej Canneraldu se zajímavým ziskem..

Vyzkoušejte CBD té nejvyšší švýcarské
kvality, které - přes partnerství s námi
- je nejen levnější než u externích
dodavatelů, ale bylo také vyprodukováno
za těch nejlepších výrobních postupů pro
"vaši rostlinu" - a díky naší odbornosti
navíc i za ideálních podmínek pro růst.

Rádi vám pošleme výnos z vaší sklizně,
stejně jako sklizeň, kterou jste získali přes
Plán Zbytkového Přijmu, a to do pohodlí
vašeho domova.

Stránka 18|Produkty Cannegrow

aktualizováno:5-22-2020 [7:30 PM]

mů

Pro

j
de

Ca

https://cannergrow.org/cz

P Ř E H L E D P O P L AT K Ů
ZA SLUŽBY
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PROGRAM
DOPORUČENÍ
Jste přesvědčení tak jako my a myslíte si, že trh
s konopím spolu s naším vizionářským konceptem jsou jedinečnou příležitostí?
Chtěli byste dosáhnout změny a pozvat další,
aby se připojili do naší komunity?
Také věříte, že konopí je zcela nepochopená
léčivá rostlina, jejíž potenciál nebyl zdaleka
vyčerpán a dokáže lidstvu mnoha způsoby
pomoci?
POKUD ANO, PAK JSTE NA SPRÁVNÉM
MÍSTĚ:
Náš doporučovací program CannerGrow
nabízí možnost se zapojit ještě více - a zároveň
významným způsobem zlepšit životy
miliónů lidí.

ZAČNĚTE DNES
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JEDNOÚROVŇOVÝ
KO M P E N Z A Č N Í
PLÁN
FUNGUJE TO TAKTO:
Přetváříme význam kompenzačního
managmentu:

Na první úrovni obdržíte zajímavý bonus ve
výši sedmi procent.

Náš zajímavý jednoúrovňový kompenzační
plán vám nabízí až 20 procent bonusů za
doporučení na každém prodeji rostliny, který
se odehraje v těchto prvních sedmi úrovních.

Dále, druhá až sedmá úroveň jsou pro vás
výhodnější - protože vám poskytnou navíc
dalších 13 procent bonusů celkově.

Stručně řečeno, pokaždé, když někdo ve vašem
týmu koupí rostlinu, obdržíte výhodný bonus za
doporučení.
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KAŽDÝ NA TOM ZÍSKÁ - A TO NA VŠECH
ÚROVNÍCH!
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BONUS ZE
Z Y BT KOV É H O P Ř Í J M U
TADY JE PŘEHLED VÝŠE BONUSU:
Speciální součást našeho plánu bonusů za
doporučení je také bonus ze zbytkového příjmu,
který vám dá procento za každý výnos ze
sklizně prodaného ve vašem týmu - a činí celkem zajímavých 20 procent!

Na první úrovni obdržíte sedm procent celkového výnosu z rostlin vašich partnerů.
Na druhé až sedmé úrovni, dostanete dalších
13 procent.

ALE TO NENÍ VŠE:
Bonus za doporučení nedostanete jen jednou, ale po každé distribuci sklizně.
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Abyste měli nárok na zbytkový bonus,
stačí když budete vlastnit alespoň
jednu rostlinu.
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SLUŽBY

K dispozici 24/7
Podpora

Online
kamera

Google
Authenticator

Optimalizováno
pro zařízení

U Cannerald nezůstanou
žádné vaše otázky
nezodpovězeny.
Naše podpora pracuje 24
hodin denně a je vám
vždy k dispozici.

CannerGrow vám
umožňuje sledovat
současný stav vašich
rostlin kdykoliv budete
chtít pomocí našich online
kamer.

Pod administrativní
podporou najdete Google
Authenticator.
Pomocí něj si můžete
navíc zabezpečit váš
účet a vaše rostliny.

Slibujeme, že naše stránky
jsou optimalizovány pro
zařízení jako jsou smartphony, PC, notebooky a
tablety.
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DĚKUJEME
Pro podrobnější informace, kontaktujte prosím
osobu, která vás k této prezentaci pozvala.
.
cannergrow.com
Bahnhofstrasse 13 | 8808 Freienbach
ŠVÝCARSKO
info@cannerald.com

