
 
 

Uppdatering 2020-09-14 
 

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. 

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 förra veckans trading 

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


 

 

Förra veckan levererade 5.9% i passiva inkomster från tradingen. 

Men vad innebär det i praktiken? 

Det beror på vilket tradingkontrakt som du äger inom CFX. 

Så här såg det ut i praktiken, beroende på vilket paket som du har! 

 

 
Vi själva har nu ett $10 000 tradingkontrakt. 

Då är det totalt $7000 som aktivas används i tradingen och den passiva inkomsten från 

trading hamnade på $413 för veckan. 

De här pengarna betalas alltid ut varje lördag till ditt CFX-konto. 

Sedan kan du göra ett uttag från ditt CFX-konto till valfri Bitcoin-plånbok när som helst. 

 



 
 

Vi är nu flera personer i vår grupp nu som har $10 000-paket, en del på $5000 och många 

med $1000 och $2000. 

Du kan uppgradera dina tradingkontrakt när som helst. 

 

* Webinar måndag den 14:e september klockan 20:30 

 

 
 

Det är Göran Carlfors som presenterar CFX. 

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

andra personer. 

Skicka länken nedanför till dem. 

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 idag och lär dig mer om hur CFX fungerar 

och vilka möjligheter som finns inom detta koncept: 

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

 

Trevlig Vecka! 

Mikael Eriksson 

DLC Finans & FXNetwork 

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


 

     


