
 
 

Uppdatering 2020-10-19 
 

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


 
 

Förra veckan gav tradingen +5.56%. 

Väldigt bra och stabila resultat från CFX. 

 

* Digital Boot Camp Hösten 2020 
 

 
 

Vår grupp inom CFX växer varje vecka, vill passa på att välkomna alla nya medlemmar som 

tillkommit den senaste tiden! 

Som en bonus kommer alla som är med i CFX via DLC Finans få tillgång till höstens Digital 

Boot Camp som vi sparkar igång nästa vecka! 

Hur du får tillgång till höstens boot camp kommer vi informera om när det där dags!  

 

* Uppgradera ditt tradingkontrakt CFX 
 

 
 

Nå de större intäkterna varje vecka genom att uppgradera ditt tradingkontrakt på CFX. 



Det är enkelt, logga in på CFX och gå ner på ”Account Progress”. Där hittar en grön ruta med 

UPGRADE. Självklart behöver du ha tillräckligt med Bitcoins för att kunna genomföra ditt 

köp. 

 

Den här videon visar hur det fungerar att uppgradera ditt konto på CFX till ett större 

tradingkontrakt: 
https://youtu.be/yG-nQqm8RAs 

 

* Om att ta ut pengar från CFX 
 

 
 

CFX är ett Bitcoin in och Bitcoin ut koncept. 

Varje lördag får du betalt, pengarna hamnar på ditt backoffice på CFX. 

Vi rekommenderar att man löpande tar ut pengar från den avkastning man har inom CFX. 

För du kan inte använda de pengar du har i backoffice för att exempelvis uppgradera ditt 

nuvarande paket.  
 

Innan du kan göra några uttag måste du se till att du registrerat en Bitcoin-wallet i 

backoffice. Det är din privata Bitcoin-wallet på exempelvis Wirex som du ska registrera, din 

RECEIVE adress. 

Det gör du genom att logga in på CFX, gå till ACCOUNT och sedan BITCOIN WALLET. 

Där lägger du in din Bitcoin-wallet och bekräftar med 2FA. 

 

Sedan när det är dags att göra ett uttag från CFX går du till menyvalet FINANCE och sedan 

REQUEST WITHDRAWAL. 

Det tar cirka 48-72 timmar normalt för ett uttag att nå ditt konto, men kan ta upp emot en 

vecka i speciella omständigheter. Men vår egen erfarenhet efter att ha gjort så här långt 

genomfört 16 uttag är att det brukar ta 48-72 timmar. 

 

Den här videon visar hur du tar ut pengar från ditt CFX konto: 
https://youtu.be/CO-ASZ1K7NE 

 

* Presentation av CFX varje måndag klockan 20:30  
 

https://youtu.be/yG-nQqm8RAs
https://youtu.be/CO-ASZ1K7NE


 
 

Perfekt för dig som vill presentera CFX för andra personer! 

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 

 

 
Trevlig Vecka! 

Mikael Eriksson 

DLC Finans & FXNetwork 

 

     

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

