
 
 

Uppdatering 2020-10-26 
 

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 
 

 
 

Förra veckan gav tradingen +6.02%. Ett något bättre resultat alltså i jämförelse med förra 

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


veckans resultat. 

 

* Bitcoin och kryptovaluta allt mer intressant för fler människor 
 

 
 

PayPal med 346 miljoner användare runt om i världen kommer öppna kryptotransaktioner 

för sina medlemmar.  

Dessutom kommer 26 miljoner företag kunna acceptera betalningar i Bitcoin, Ethereum och 

Bitcoin Cash. 

Det här är stort och ytterligare ett stort steg till ökad användning av dessa digitala valutor. 

 

Inom CFX är det alltid Bitcoin in och Bitcoin ut som gäller! 

När vi drog detta CFX projekt i somras var det många av er som aldrig tidigare köpt/sålt 

kryptovaluta tidigare. 

Nu 5 månader senare har den gruppen växt till över 100 personer som nu alla handlat med 

Bitcoin! 

Vi på DLC Finans gör vårt för att informera och utbilda våra medlemmar inom kryptovaluta! 

Som CFX medlem har du bland annat tillgång till vår Cryptofy Academy. 

 

* Wirex lanserar ett Mastercard kort för sina användare 
 



 
 

Många av er som börjat arbeta med CFX har skaffat ett konto på Wirex för att kunna skicka 

och ta emot kryptovaluta. 

Nu lanserar Wirex ett Mastercard för sina användare med unika funktioner! 

- Inga månadskostnader, kostnadsfri leverans. 

- 10 olika kryptovalutor och 9 Fiat-valutor. 

- Med det här kortet behöver du inte först växla dina BTC till exempelvis € för att kunna 

använda kortet i butik osv. 

 

 
 

Går nu att anmäla sitt intresse för detta kort genom att registrera sig på en ”väntelista”, det 



gör du här: 

https://wirexapp.com/wirex-new-card/ref/1CHEAJ 

 

* Specialwebinar CFX den här veckan och ”utbildningswebinar” 

nästa vecka! 
 

 
 

Nu på torsdag den 29:e oktober så håller vi tillsammans med Göran Carlfors på FXNetwork 

ett specialwebinar speciellt för medlemmar i DLC Finans/Digital Boot Camp. 

Det blir dels en vanlig presentation av CFX, men också en del information om vad som hänt 

så här långt sedan Göran och vi på DLC Finans började presentera CFX. 

Vad kan vi förvänta oss framåt och vilken typ av hjälp kan vi erbjuda alla som är med! 

 

Torsdag den 29:e oktober klockan 20:30 kör vi detta webinar: 

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

 

Nästa vecka på torsdag den 5:e november klockan 20:30 så kommer vi har ett webinar 

enbart för dig som redan är med i CFX med fokus på utbildning. 

Mer information om detta webinar kommer vi att gå ut med under nästa vecka. 

 

* 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 

https://wirexapp.com/wirex-new-card/ref/1CHEAJ
https://us02web.zoom.us/j/82863698422?pwd=Z2lxSWdnVjlOc0lBTzdDT1IxSFVLQT09


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

 

 
Trevlig Vecka! 

Mikael Eriksson 

DLC Finans & FXNetwork 

 

     

https://youtu.be/yG-nQqm8RAs

