
 
 

Uppdatering 2020-09-28 
 

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. 

 

* Förra veckans resultat inom CFX 
 

 

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


 

Mycket tillfredsställande +6.51% på tradingen förra veckan. 

100% automatiserade och passiva inkomster! 

Hur ser det då u praktiken beroende på vilket paket du har inom CFX? 

 
 

* CFX webinar på svenska ikväll 20:30 med Göran Carlfors 
 

 
 

Berätta för andra om CFX och bjud in dem att lyssna ikväll på Göran som presenterar den 

passiva delen inom CFX. Det här är ett så kallat ZOOM-möte, gå in på länken nedanför strax 

innan 20:30: 

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

 

* Titta på den här videon! 
 

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


 
 

Visst är det helt otroligt att kunna tjäna så mycket som +6.51% på en vecka helt passivt! 

Har CFX verkligen så duktiga traders som kan hålla den här standarden vecka efter vecka? 

CFX använder sig valutamäklaren EverFX som sin plattform för tradingen.  

Vad säger EverFX själva om CFX:s trading på deras plattform? 

https://vimeo.com/461863215 

 

* Förlängt erbjudande – gäller september ut! 
- Är du också intresserad av att öka din löpande avkastning inom CFX och intresserad av 

att uppgradera ditt nuvarande paket? 

 

Stort grattis till alla er som redan nyttjat detta erbjudande, kommer fixa med era bonusar 

under veckan! 

 

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! 

Jag har fått förfrågan om vi kunde förlänga detta erbjudande, inte alla som hunnit med att 

fixa de Bitcoins som behövs osv.  

 

 
 

Det här erbjudandet gäller under de närmaste dagarna, men när september slår över till 

oktober då är det för sent! 

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

https://vimeo.com/461863215


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

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! 

 

Det viktigaste är ju att du ökar dina löpande inkomster från CFX genom att du har mer 

pengar satsade i tradingen som genererar passiva inkomster löpande. 

Men, vi bjuder på lite extra för att du en del av DLC Finans! 

 

 

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 30/9. 

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 

under de sista dagarna i 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 onsdag för att 

dessa bonusar ska gälla. 

 

* Alla DLC Finans medlemmar har också tillgång till CRYPTOFY 

ACADEMY! 
 



 
 

Har under den tiden jag arbetat aktivt med CFX förstått att det som ibland kan vara svårt är 

det här med kryptovaluta, att använda sig av Bitcoin för in och utbetalningar inom CFX. 

För en del är det inga som helst problem, för andra är det mer besvärligt. 

Därför försöker vi göra det vi kan för att erbjuda så mycket hjälp och utbildning som det går 

inom detta område. Som CFX medlem i DLC Finans grupp erbjuder vi dig därför också 

kostnadsfri tillgång till vår sida Cryptofy och utbildningen som vi erbjuder där! 

 

Du hittar mycket hjälp och utbildning här: 

http://cryptofy.se/kopa-salja-kryptovaluta 

 

Cryptofy Online Academy (kommer att byggas på löpande): 

http://cryptofy.se/cryptofy-academy 

 

OBS! Lösenord = kryptonit2019 

 

 

 
Trevlig Vecka! 

Mikael Eriksson 

DLC Finans & FXNetwork 

 

     

http://cryptofy.se/kopa-salja-kryptovaluta
http://cryptofy.se/cryptofy-academy

