
Sázíme 
budoucnost
Představte si, že máte rostliny, které 
vám vydělávají peníze.
A nemusíte je ani zalévat



Obsah prezentace

• Představení rostliny konopí
• Trh s konopím - "budoucí trh v Evropě?"
• Čísla, data, fakta a vize společnosti MyFirstPlant
• Vaše možnosti jako zákazníka a partnera



Konopí – zázračná rostlina 
Konopí v průmyslu:

A1
A7
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Konopí, miliardový byznys
Klíčové údaje vývoje trhu s konopím v USA

Trh s konopím v USA je na vzestupu: Jen v roce 2015 investoři vložili do nekótovaných konopných společností 
215,2 milionu dolarů.
Mobilní aplikace, elektronický obchod a digitální média budou v příštích letech hnací silou růstu trhu



Situace na trhu s CBD v 
Rakousku a Německu

• Silný vzestupný trend
• Růstový potenciál legálního trhu je více než 100 %.
• Stále rostoucí poptávka po absolutně kvalitních a udržitelných 

produktech

• Prognózy pro rok 2023: Silný nárůst prodeje produktů obsahujících 
CBD ze současných 34 milionů eur na přibližně 550 milionů eur.



Historie
MyFirstPlant

• Společnost založena v roce 2020

• Sídlo v Korutanech (Rakousko)
Dr.-Arthur-Lemisch-Platz 3
9020 Innere Stadt - Klagenfurt

• Spolupráce několika partnerů na 
podobných trzích a v podobných oborech

• Vlastní rafinované a vyráběné produkty 
skládající se z vlastních „surovin" (sklizeň, 
plody, listy)



Pasivní příjem z pěstování konopí

Obdržíte od nás rostlinu konopí, kterou budou naši
odborníci pěstovat v různých halách s ideálními
podmínkami zalévání a větráním.

Sklizeň, která probíhá každých 120 dní, lze snadno
prodat do velkoprůmyslu bez jakéhokoli úsilí z vaší
strany.

Zelený palec k tomu rozhodně nepotřebujete!



Rostliny jsou 

pěstovány a sklizeny 

společností MFP

Sklizeň se prodá

100% výplata 

klientovi

Přesazování 

společností MFP

Nárok na svou 

rostlinu a výnos  

rostliny

Nákup jedné nebo 

více rostlin

Business model



Obchodní příležitosti

Myfirstplant nabízí vysoce lukrativní podnikání pro všechny!

• Distribuce je zcela volitelná!

• Snadno pochopitelný a vyvážený plán prodeje

• Individuální podpora

• Vhodné pro každého: Produktový vs "Digitální/investiční 
marketing"



Kompenzační plán - pilíř 1 a 2

Díky našemu bonusu Unilevel získáte až 25 % z obratu vašeho týmu. A to až do 
deváté úrovně! Jednoduše pošlete svůj partnerský odkaz a automaticky profitujete z 
obratu svých partnerů. Kromě toho získáváte až 25 % z obratu svých partnerů, aniž
byste je znevýhodňovali. Máte zájem?

1. Level
2. Level

3. Level

4. Level
5. Level

6. Level

7. Level

8. Level
9. Level

5 %
2.5%

1.5%

1%
0.75%

0.5%

0.5%

0.375%
0.375%

(10 % od 2 partnerů*)

(5 % od 4 partnerů)

(3 % od 8 partnerů)

(2 % od 16 partnerů)

(1,5 % od 32 partnerů)

(1 % od 64 partnerů)

(1 % ze 128 partnerů)

(0,75 % od 256 partnerů)

(0,75 % z 512 partnerů)

*nejméně 2 partneři v 1. úrovni 



World Pool

2 % z celkových 
příjmů

2 % z celkových 
příjmů

World Pool #3

2 % z celkových 
příjmů

Požadavek:  

150 týmových rostlin

5 vlastních rostlin

Požadavek:  

200 týmových rostlin

20 vlastních rostlin

• Měsíční platba 15. dne následujícího měsíce
• Výpočet na všech úrovních

World Pool #1 World Pool #2

Požadavek:  

Od prosince 2021

A2



Folie 11

A2 I didn't know how to translate this word
Administrator; 05.12.2021



Diligence Pool – „Firstline-Pool“

1. Úroveň
2. Úroveň
3. Úroveň
4. Úroveň
5. Úroveň
6. Úroveň
7. Úroveň
8. Úroveň
9. Úroveň
10.Úroveň

25%
20%
17,5%
12,5%
10%
5%
2,5%
2,5%
2,5%
2,5%

Všechny distribuce 25 % z 9 úrovní, které nesplnili podmínky 
Základ výpočtu: Tržby v první linii (Firstline sales) – počítá se měsíčně

A3

A8
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Incentives

RANK OBRAT MOTIVACE Vlastní Stav ověření OBRAT

investice FIRSTLINERS FIRSTLINER

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 zlatá cihla + certifikát pravosti 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€ Hodinky v hodnotě cca 25 000 € 50.000,00€ 40% 40% 20% 10

5 250.000,00€ Luxusní dovolená nebo 12 rostlin* 20.000,00€ 40% 40% 20% 5

4 100.000,00€ Elektronické kolo nebo 6 rostlin* 10.000,00€ 40% 40% 20% 

3 50.000,00€ Laptop & mobilní telefón nebo 3 rostliny* 5.000,00€

2 25.000,00€ 2 rostliny*

1 10.000,00€ 1 rostlina* + startovací sada (vzorky)

RANKS (POZICE)  - CENY

*rostliny z rankbonusu se nezapočítávají do „vlastní investice“

.

A5
A6

A10
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Shrnutí

Vhodné pro každého - Nejvyšší výnosy (ROI): 2 - 2,5 roku
Nejlepší marketingový plán: (zbytkový příjem, podíl na obratu, pobídky)

Vysoká jistota:
Zkušenosti, partnerství (nákup a prodej).
Odborníci v různých oborech jako: 
pěstování, udržitelnost, zavlažování, hygiena, osvětlení atd.)
Transparentnost:
Rakouská společnost s přímým kontaktem na generálního ředitele.
Poznatky, newsletter a milníky pro budoucnost 2022+
Komunitní projekt: 
MFP je velmi vnímavý a otevřený k nápadům ohledně distribuce, marketingu atd. 

Začněte: Okamžitě! - Získejte svůj zelený pasivní příjem ještě dnes ;)



Děkujeme za 
pozornost

Hezký den!

MFP My First Plant GmbH 
Dr.-Arthur-Lemisch-Platz 3
9020 Innere Stadt - Klagenfurt


