
 
 

Uppdatering: 2020-06-23 gällande AFT/CTT 
 

Hej! 
 

Jag skickar ut denna uppdatering för dig som har valt att gå med i AFT/CTT eller som är på 

gång just nu med att komma igång med AFT/CTT. 

Kommer löpande försöka att förmedla den viktigaste informationen från AFT/CTT. 

 

* Vi har passerat över 600% 
 

 
 

Det officiella resultatet har nu passerat över +600% sedan starten i augusti 2018. 

Det är många av DLC Finans medlemmar som varit med redan sedan september/oktober 

2018, grattis till er alla! 

 

Förra månaden levererade denna EA-lösning lysande +12.8% det innebar också att 



medlemmar i DLC Finans som följer detta system tjänade in tillsammans 717 000 kronor. 

717 000 kronor på en månad, helt och hållet på autopilot! 

Det här gäller alltså enbart medlemmar i DLC Finans, som genererat över 700 000 kronor ROI 

på en månad! 

Hur blir det i juni? 

Det ser lovande ut, redan uppe på +10% med många tradingdagar kvar på den här månaden. 

 

Visst, sedan ska det också betalas en prestationsprovision på 20% på resultatet osv. 

Det är på det sättet AFT/CTT tjänar sin pengar. 

Ett lysande upplägg enligt mig, om AFT/CTT inte levererar positiva resultat så får de helt 

enkelt inte betalt. De lever på att du och jag och alla som är med i detta koncept ska tjäna 

pengar! 

Du behöver inte göra ett dugg, du kan luta dig tillbaka och tradingen rullar på utan någon 

som helst arbetsinsats från din del. 

Det enda du behöver göra är att betala 20% från din vinst månaden innan till AFT/CTT. 

Vilket leder mig in till nästa ämne… 

 

* Prestationsprovisionen måste betalas, annars kommer du inte 

kunna vara med längre… 
 

 
 

Bevisligen tjänar våra medlemmar och alla som är uppkopplade till denna EA-lösning pengar. 

Det gör ju också att de allra flesta är måna om att betala sina fakturor som skickas från AFT i 

början av varje månad. 

Men jag har fått information från AFT/CTT att det är några som inte har betalt sina fakturor. 

AFT/CTT har nu gått ut med besked om de som inte väljer att betala sina fakturor kommer 

att kopplas bort från systemet. 

Därför ber jag dig kolla igenom så att du inte har obetalda fakturor till AFT som ligger. 

Annars riskerar du att ditt konto kopplas bort från ”roboten”. 

 

De allra flesta jag har kontakt med betalar sina fakturor till AFT via Revolut-appen vilket är 

väldigt snabbt och smidigt, man slipper även bankernas transaktionsavgifter. 

 

Har du problem med att betala dina fakturor till AFT? 

Kontakta då i första hand: billing@celestialtt.com  

Men du kan även kontakta mig så ska jag göra vad jag kan för att hjälpa dig. 

mailto:billing@celestialtt.com


 

* Komplettera dina passiva inkomster inom valutahandel – 

INBJUDAN till Webinar 2020-06-24 klockan 21:00 
 

 
 

Som du vet arbetar DLC Finans med flera olika inkomstsystem. Vi lägger mycket fokus idag 

på att hitta lösningar för våra medlemmar som kan erbjuda automatiserade system och 

passiva inkomster.  

 

En gammal affärskontakt till Mikael på DLC Finans sedan lång tid tillbaka heter Göran 

Carlfors. Ni som är medlemmar på DLC Finans och använder Green Day System vet också att 

Göran var med och skapade videomaterial kring vår svenska guidning kring Green Day 

System. Vi anlitade Göran då vi vet att han har lång erfarenhet från just valutatrading. 

Göran arbetar även med att utbilda andra inom det här området. Därför känns det väldigt 

bra att ha ett nära samarbete med Göran. 

DLC Finans har också tillsammans med Göran tittat på en del andra lösningar gällande 

valutatrading. Några projekt har vi fått avskriva längs vägen. 

Men nu har vi hittat något som vi valt att satsa på. 

Göran arbetar dagligen med sin egen trading, han är även med i Green Day System och följer 

CTT:s EA-lösning men har flera parallella inkomstsystem som är igång och genererar nya 

intäkter varje vecka. Du kan också komplettera dina nuvarande inkomster från Green Day 

System med flera automatiserade inkomstsystem – som fungerar! 

 

DLC Finans tillsammans med Göran Carlfors och FXNetwork gör nu en gemensam satsning 

gällande ett valutahandelssystem som kan generera passiva inkomster varje vecka. 

Förra veckan genererade detta system så mycket som +6.11%, helt passivt! 

 

Det är det här konceptet som vi vill presentera för dig nu på onsdag, klockan 21:00 via ett 

ZOOM-webinar. 

 

KLICKA på den här länken strax innan 21:00 på onsdag: 
https://us02web.zoom.us/j/82863698422?pwd=Z2lxSWdnVjlOc0lBTzdDT1IxSFVLQT09 

 

https://us02web.zoom.us/j/82863698422?pwd=Z2lxSWdnVjlOc0lBTzdDT1IxSFVLQT09


 

 

Jag önskar dig en riktigt bra vecka! 

Mikael Eriksson 

DLC Finans 

 
 

 


