
 
 

Uppdatering 2020-09-04 
 

Det här nyhetsbrevet och uppdateringen går ut till dig som är med i CFX via DLC Finans. 

Vi samarbetar med FXNetwork (Göran Carlfors med kollegor) i detta projekt. 

 

Jag kommer löpande skicka ut detta nyhetsbrev med senaste informationen om CFX. 

Men jag rekommenderar också alla som är med i CFX att gå med i FXNetwork och deras 

Facebook-grupp. 

 

Du hittar denna grupp här: 

https://www.facebook.com/groups/fxnetwork 

 

I FXNetworks Facebook grupp får du löpande information om vad som händer inom CFX. 

Du får information om när det arrangeras webinar, du får utbildning gällande olika delar 

inom CFX. Du kan även få hjälp och support direkt på FB-sidan. 

Vi har en mycket stark organisation bakom denna satsning inom CFX. 

Under sommaren har vi växt från inget till över 100 medlemmar.  

DLC Finans har ett nära samarbete med teamet bakom FXNetwork som består av Göran 

Carlfors (som känner sedan tidigare) + hans tre kollegor som alla har arbetat med 

valutatrading. 

 

* Resultat i augusti inom CFX + uppgraderingar av tradingkontrakt 

https://www.facebook.com/groups/fxnetwork


 

 

Augusti levererade lysande +25.15% från CFX. 

Men vad innebär det i praktiken? 

Det beror på vilket tradingkontrakt som du äger inom CFX. 

 

 
Vi själva har nu ett $10 000 tradingkontrakt. 

Skulle CFX leverera liknande resultat i september som augusti gjorde så skulle den passiva 

tradingdelen inom CFX generera $1 760 för vår del i september. 

Ju större tradingkontrakt, desto bättre månadsinkomst får du – logiskt! 

Därför siktar vi givetvis på att nå ännu större tradingkontrakt så fort som möjligt, börjar helt 

klart bli rimligt att kunna nå $20 000-nivån inom en inte alltför avlägsen framtid.  

Klart det skulle sitta fint med $3 521 i passiv månadsinkomst , i svenska kronor blir det en 

månadsinkomst på 30 793. Kombinera det här med att börja berätta om CFX till andra 

personer och komplettera dina passiva inkomster från CFX med aktiva affiliateinkomster. 

Kan du se vilken kraftfull kombination det blir! 

 

De löpande intäkterna(avkastning) från tradingen betalas ut varje lördag till ditt CFX-konto. 



Du kan sedan när som helt ta ut dina pengar från CFX till valfri BTC-plånbok. 

 

Funkar utbetalningar då från CFX? 

 

 
 

14 månader och 209 000 framgångsrika utbetalningar till nu 60 000 CFX-medlemmar. 

Vi har själva nu gjort 10st utbetalningar från kontot och pengarna (Bitcoin) har alltid betalts 

ut inom 72 timmar. 

 

OBS!  

Man behöver inte vänta på ett sitt tradingkontrakt tradas ut = dubblas. 

Vi och många andra med oss uppgraderar i snabbare takt för att kunna nå de bättre 

inkomstnivåerna. 

Vi har redan många av våra medlemmar som just nu har tradingkontrakt på $5000, $7000 

och $10 000. Det är personer som inte väntat på att deras kontrakt tradas ut. 

 

Exempelvis så ser du ut så här just nu i vårt backoffice på CFX. 

Vi har nu ett $10 000-paket. 

 

 



 

Skulle vi nu vilja uppgradera till $15 000-paketet så är det inte så att vi måste betala $15 000 

på ett bräde så att säga. 

Om vi skulle uppgradera nu så är nästa nivå $15 000, från $10 000 till $15 000. 

Man väjer att klicka på ”Upgrade”. 

 

 
 

Så ser det ut så här… 

 

 
 

Vi har redan betalt $10 000 total, så det vi behöver betala nu är alltså $5000 för denna 

uppgradering – inte $15 000. 

 



* Webinar tisdag 8:e september klockan 20:30 

 

 
 

På tisdag nästa vecka kommer Göran Carlfors presentera CFX. 

Det här kan vara ett utmärkt tillfälle för dig om du är intresserad av att presentera CFX till 

andra personer. 

För det finns ju också mycket goda inkomstmöjligheterna inom den aktiva delen inom CFX. 

Här kan du löpande tjäna affiliateprovisioner när dina kunder/kontakter köper och 

uppgraderar sina tradingkontrakt.  

En enda kund/kontakt kan generera löpande intäkter under flera år. 

 

Gå in via denna länk strax innan 20:30 på tisdag den 8:e september och lär dig mer om hur 

CFX fungerar och vilka möjligheter som finns inom detta koncept: 

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

* Systemuppgraderingar på CFX-hemsida den här helgen… 
 

 

Det här är budskapet gällande detta från CFX: 

  

As CFX continues to expand the number of members we serve, 

CFX development teams are required to introduce additional phases 

of platform development, so we may continue to service our growing family.    

 

Customer Service is a division that is often scrutinized, and we agree that 

quality Customer Service systems are critical to the growth of CFX now, 

and for years to come.  

 

As part of our ongoing commitment to family members, our Customer Support 

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


department will be closed for maintenance and system upgrades from Friday, 

September 4th at 12:00 AM EST until Tuesday, Sept 7th at 11:59 PM EST.  Our goal is 

to grow consistent in all departments to become more efficient in serving our 

global membership. 
 

Trevlig Helg! 

Mikael Eriksson 

DLC Finans & FXNetwork 

 

     


