
Plantamos o 

futuro

Imagina que tens plantas que ganham 
dinheiro por ti.

E nem sequer terias de as regar.



Conteúdo da apresentação

• Introdução da planta de canábis

• O mercado da Canábis – “O Futuro Mercado na Europa?“

• Números, Datas, Factos & a Visão da MyFirstPlant

• As suas possibildades como Cliente e Parceiro



Canábis – uma planta milagrosa
A Canábis é industrialmente versátil:

Têxteis

Papel

Comida

Suplementos Alimentares

Materiais de Construção

Comida de Animais  

Cosmética  

Oléos

Medicina  



Canábis, um negócio de biliões de dólares
Principais figuras no desenvolvimento do mercado da canábis nos EUA

O mercado da canábis nos EUA está em expansão: Só em 2015, os investidores injetaram 215,2 milhões de 
dólares para empresas de canábis não cotadas.

Aplicações móveis, eCommerce e meios digitais vão impulsionar o crescimento do mercado nos próximos anos.

Volume do mercado (em bilhões)

Consumo de medicação Consumo da planta Número de consumidores (em milhões)



Situação do mercado da CBD na Áustria e 
Alemanha

• Forte tendência ascendente

• O potencial de crescimento do mercado jurídico é superior a 100%

• Procura crescente de produtos de qualidade alta e sustentáveis

• Previsões para o ano de 2023

• Forte aumento das vendas de produtos com CBD

• Volume de 34 milhões de euros para cerca de 550 milhões de euros



A história da MyFirstPlant

Fundada em 2020

• Sede em Carinthia (Aústria)
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• Cooperação de vários parceiros em 

mercados e áreas semelhantes

• Produtos auto-refinados e produzidos 

constituídos por "matérias-primas" 

próprias (colheitas, frutos, folhas)



Rendimento passivo através do cultivo da canábis

Receberá uma planta de canábis, que será cultivada pelos
nossos especialistas em diferentes salas com condições
ideais de ventilação e rega.

A colheita, que ocorre até 4 vezes por ano, é facilmente 
vendida à indústria em larga escala sem qualquer esforço da 
sua parte.

Definitivamente não precisa de um polegar verde para isto!



As plantas são 
cultivadas e colhidas 

pela MFP

A colheita é vendida

Pagamento de 
100% ao cliente

Re-plantação 
pela MFP

Reivindicação sobre a 
sua planta e o 

rendimento da mesma

Compra uma ou 
varias plantas

Modelo de negócio



Oportunidade de Negócio

MyFirstPlant oferece um negócio altamente lucrativo para todos!

• A distribuição é completamente opcional!

• Fácil entendimento e plano de vendas justo

• Suporte individual

• Adequado para todos: Produto vs "Digital/Investimento marketing"



Plano de Compensação - Pilar 1 e 2

Graças ao nosso Bónus Uninível, recebes até 25% do volume de negócios da sua 
equipa, até ao nono nível! Basta enviar o link do teu parceiro e lucras 
automaticamente com o volume de negócios dos teus parceiros. Além disso, recebes 
até 25% das colheitas dos mesmos sem qualquer desvantagem para eles. 
Interessado?

Nível 1

Nível 2

Nível 3

Nível 4

Nível 5

Nível 6

Nível 7

Nível 8

Nível 9

5 %

2.5%

1.5%

1%

0.75%

0.5%

0.5%

0.375%

0.375%

(10% de 2 parceiros*)

(5% de 4 parceiros)

(3% de 8 parceiros)

(2% de 16 parceiros)

(1,5% de 32 parceiros)

(1% de 64 parceiros)

(1% de 128 parceiros)

(0,75% de 256 parceiros)

(0,75% de 512 parceiros)

*pelo menos 2 parceiros no 1º Nível



Pool Mundial

2% do total 

das receitas

2% do total 

das receitas

Requisito:

200 Plantas de equipa

20 Plantas própias

• Pagamento mensal ao dia 15 do seguinte mês

• Cálculo em todos os níveis

Requisito:

Investidor desde Dezembro

de 2021

#2 Pool Mundial

2% do total

das receitas

Requisito: 

150 plantas de equipa

5 Plantas próprias

#1 Pool Mundial #3Pool Mundial



Método Diligência – “Primeira Linha"

1. Lugar

2. Lugar

3. Lugar

4. Lugar

5. Lugar

6. Lugar

7. Lugar

8. Lugar

9. Lugar

10.Lugar

25%

20%

17,5%

12,5%

10%

5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

Todas as distribuições dos 25% dos 9 níveis, que não qualificaram a 

base de cálculo: Vendas de primeira linha - calculadas mensalmente



Incentives

Rank Volume de negócio Bónus Investimento Condição Primeira linha Volume de negócio
Próprio 1ª Linha

9 2.500.000,00€ Mercedes AMG C43 /BMW /M4 /150.000€ 100.000,00€ 30% 30% 20% 20% 30 250.000€

8 1.250.000,00€ 1x barra de ouro + Certificado de autenticidade 60.000€ 80.000,00€ 30% 30% 20% 20% 25 150.000€

7 750.000,00€ VW Passat/ Mercedes E Combi/ Audi A6/ 40.000€ 70.000,00€ 40% 40% 20% 20 100.000€

6 500.000,00€ Relógio no valor de cerca de 25.000€ 50.000,00€ 40% 40% 20% 10

5 250.000,00€ Férias de luxo ou 12 plantas* 20.000,00€ 40% 40% 20% 5

4 100.000,00€ E-bike ou 6 plantas* 10.000,00€ 40% 40% 20% 

3 50.000,00€ Portátil & telemóvel ou 3 plantas* 5.000,00€

2 25.000,00€ 2 plantas

1 10.000,00€ 1 planta + Kit de iniciação (amostras)

RANKS



Resumo

Acessível a todos - Altos rendimentos de colheita (ROI): 2 - 2,5 anos

Melhor plano de marketing: (rendimento resídual, quota de volume de negócios, 

incentivos)

Alta Segurança:

Experiência, parcerias (compras&vendas).

Especialistas em vários negócios como: crescimento, sustentabilidade, rega, higiene, iluminação, 

etc.)

Transparência:
Empresa austríaca com contacto direto com o CEO 

Perspectivas, Notícias & Marcos: para o futuro 2022+

Projeto comunitário: MFP é muito susceptivo a Ideias para distribuição, marketing, etc. 

Começa imediatamente! - obtém hoje o teu rendimento passivo verde ;)



Muito obrigado 
pela sua atenção.

Continuação de bom dia!

MFP My First Plant GmbH 
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