
 
 

Uppdatering 2020-11-05 
 

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. 

 

* Välkommen till ett utbildningswebinar ikväll – 20:30 
 

 
 

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


Göran Carlfors går igenom viktiga saker att tänka på gällande våra olika tradingpaket. 

 

Målsättningen är att du skall få en djupare förståelse för hur du skall hantera ditt 

tradingpaket (när kan du uppgradera och när måste du trejda ut). Vi har även utvecklat en 

"räknesnurra" för att det ska bli så enkelt som möjligt. Du kommer att få tillgång till denna 

räknesnurra om du är intresserad.  

Vi kommer även att kunna testa dina siffror under webinaret! 
 

Torsdag den 5:e november klockan 20:30 kör vi detta webinar: 

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

 

 

* Uppgradera ditt tradingkontrakt CFX 
 

 
 

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

Så här ser det exempelvis ut om man tittar på onsdagens tradingresultat om man tittar på de 

olika paketen och hur mycket de genererade på en dag! 

 

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


https://youtu.be/yG-nQqm8RAs 

 

 
Trevlig Helg! 

Mikael Eriksson 

DLC Finans & FXNetwork 

 

     

https://youtu.be/yG-nQqm8RAs

