
 
 

Uppdatering 2020-10-02 
 

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 månadens resultat inom CFX 
 

Vi körde en ”uppgraderingskampanj” under slutet av september och det var många som 

passade på att uppgradera sina tradingkontrakt på CFX. Det innebär ju också att deras 

passiva inkomster under oktober kommer att öka! 

Samtidigt fick de både en ”cashback” + bonus direkt från oss på DLC Finans. 

Bra jobbat! 

Denna ”uppgraderingskampanj” är nu avslutad. 

 

Förra månadens resultat är nu klara! 
 

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


 
 

I september blev det totalt +28.24% vilket är otroligt bra! 

 

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

 
Det här är alltså resultaten från tradingen, vilket är den helt passiva delen inom CFX. 

Då vi har medlemmar nu som redan har skaffat sig tradingkontrakt på både $5K, $7K, $10K 

och $15K så blir det en bra passiv inkomst på en månad. 

 

Men… 

 

Det går även utöka sin CFX-inkomst genom att börja jobba med den aktiva delen inom CFX. 

Det vill säga affiliatedelen där man visar CFX för andra! 

Vilket också är ett bra sätt för att i en snabbare takt kunna uppgradera sitt tradingkontrakt 

på CFX. 



 
 

Vi på DLC Finans har valt att själva arbeta på detta sätt… 

Att kombinera PASSIVA och AKTIVA inkomster är mycket kraftfullt, om du gör det på rätt 

sätt. 

Det första handlar ju om att hitta en passiv inkomstkälla som fungerar.  

Det har du redan gjort, CFX levererar passiva inkomster och har nu gjort det i 15 månader – 

check på den! 

  
Du måste ha egen erfarenhet av det koncept som du vill rekommendera. 

Berätta din egen historia och erfarenhet. Visa upp fakta! 

 

- Kom igång själv med aktuellt koncept 

- Använd och lär dig hur systemet fungerar 

- Bevisa med fakta att aktuellt koncept verkligen fungerar 

 

Det är precis som vi själva på DLC Finans jobbar. 

 

Ta hjälp från ditt TEAM! 
 

 
 



Det finns alltid hjälp att få från andra personer som har mer erfarenhet än vad du kanske har 

från aktuellt koncept. Ta hjälp av andras personers presentationer, videos osv. 

Vilket leder mig in på nästa del… 

 

* CFX webinar på svenska varje måndag klockan 20:30 
 

 
 

Att arbeta med den aktiva delen inom CFX är inte så svårt när det finns så mycket hjälp att 

tillgå. Det enda du behöver göra är att skapa lite nyfikenhet och sedan bjuda in intressenter 

att lyssna på ett webinar på svenska om CFX. 

Det är min kollega Göran Carlfors och hans team på FXNetwork som nu köra dessa 

presentationer varje måndag klockan 20:30. 

Enkelt att komma ihåg, varje vecka på måndag klockan 20:30. 

 

Du använder denna ZOOM-länk för att bjuda in dina intressenter: 

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

 

Du får dem att lyssna på presentationen av CFX. 

Många kommer bli intresserade, men självklart kommer också en hel del vara lite osäkra. 

En del är osäkra kring om det här verkligen kan vara så bra som det låter, för det är ju helt 

otroligt bra resultat inom CFX. 

Då skulle jag rekommendera att skicka dem till den här videon med EverFX. 

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 

 

Andra kanske är mer osäkra kring det här med Bitcoin och kryptovaluta. 

Men då kan du förklara att det finns mycket hjälp och utbildningsmaterial att tillgå. 

Som DLC Finans medlem kan du erbjuda dem den guidning som vi har på Cryptofy! 

 

DLC Finans tillsammans med FXNetwork kan helt enkelt erbjuda dig och dina kunder massor 

av resurser, support och hjälp för framgång inom CFX! 

 

* Alla DLC Finans medlemmar som är med i CFX har också tillgång 

https://us02web.zoom.us/j/82863698422?pwd=Z2lxSWdnVjlOc0lBTzdDT1IxSFVLQT09
https://vimeo.com/461863215


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 Helg! 

Mikael Eriksson 

DLC Finans & FXNetwork 

 

     

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

