
 
 

Uppdatering 2020-09-24 
 

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. 

 

* Internationellt CFX webinar ikväll 21:00 – Fas 2 är på gång… 

 

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


 
 

Inom kort kommer CFX inleda sin Fas 2 inom utvecklingen av konceptet. 

Ikväll har du möjligheten att få ta del av mer information om det som komma skall… 

 

Internationellt webinar 21:00 (svensk tid). 
Gå in på den här sidan 21:00: 

https://www.cfxpowerteamsite.com/count-down 

 

 

* Är du också intresserad av att öka din löpande avkastning inom 

CFX och intresserad av att uppgradera ditt nuvarande paket? 
 

Har du också funderat på att utöka dina passiva inkomster in CFX genom att uppgradera ditt 

nuvarande trading-kontrakt som du har på CFX, då är det ett bra tillfälle att göra det nu! 

 

 
 

Det här erbjudandet gäller under de närmaste dagarna, idag, fredag, lördag och söndag!  

- Det spelar ingen roll vilket paket du för närvarande har inne på CFX. 

- Alla som uppgraderar från sitt nuvarande paket till ”nästa nivå” kan de del av den här unika 

https://www.cfxpowerteamsite.com/count-down


bonusen från DLC Finans! 

 

Exempel:  

Du har ett $500-paket men uppgraderar till nästa nivå som är $1000. 

Du har ett $1000-paket men uppgraderar till nästa nivå som är $2000. 

Du har ett $5000-paket men uppgraderar till nästa nivå som är $7000. 

Osv… 

Det spelar ingen roll på vilken nivå du ligger på idag, gör du en uppgradering av ditt 

tradingkontrakt på CFX under aktuella dagar så kommer du får den här bonusen från DLC 

Finans. Två olika bonusar, du får båda! 

 

 

BONUS 1: 
> En ultra tunn Powerbank (10 000 MAH)för enkel och snabb laddning av din 

smartphone/surfplatta överallt (passar till alla vanliga smartphones inkl. Samsung/Apple 

osv.). 

 

 

   
 



 
 

BONUS 2: 
> CASH BACK 5% på din uppgradering! 

 
Exempel:  

Du har ett $500-paket men uppgraderar till nästa nivå som är $1000. 

- Din uppgradering är på $500 och du får en CASH BACK på 5% = $25 

Du har ett $1000-paket men uppgraderar till nästa nivå som är $2000. 

- Din uppgradering är på $1000 och du får en CASH BACK på 5% = $50 

Du har ett $5000-paket men uppgraderar till nästa nivå som är $7000. 

Din uppgradering är på $2000 och du får en CASH BACK på 5% = $100. 

 

Din Cash Back betalas ut av oss direkt till den Bitcoin-wallet som du anger till oss!  

Du får Cash Back på uppgraderingsbeloppet, du kan även uppgradera flera steg samtidigt – 

cash back på allt! 

 

 

OBS! 
Denna bonus gäller alltså enbart för de som uppgraderar under perioden 23/9 till den 27/9. 

Tyvärr kan vi inte erbjuda några bonusar för uppgraderingar som gjorts innan denna period. 

Det här är en tillfällig kampanj som bara gäller under dessa dagar, uppgraderingar som görs 

från och med idag den 23 september fram till den 27 september. 

En kampanj och unik bonus enbart för medlemmar i DLC Finans! 



Det vill säga din uppgradering måste göras någon mellan idag och senast på söndag för att 

dessa bonusar ska gälla. 

 

Så varför inte? 

Du kommer med ett större trading-kontrakt tjäna mer varje dag. 

Ta chansen! 

Perfekt tillfälle för dig som ändå tänkt att du skulle uppgradera ditt nuvarande trading 

kontrakt.  

 
Trevlig Kväll! 

Mikael Eriksson 

DLC Finans & FXNetwork 

 

     


