
 
 

Uppdatering 2020-11-19 
 

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. 

 

* CFX special idag – webinar X 2 
 

 

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


 

Det är nu cirka 1 år sedan som CFX arrangerade sitt bejublade event på plats i Panama. 

Det här året så är det givetvis online och streaming som gäller! 

Nu på torsdag den 19:e november har du möjlighet att vara på årets CFX-event online. 

Träffa hela ledningen från CFX! 

Dessutom berättar man mer om planerna för 2021 och de nya produkterna som ska lanseras 

– mycket spännande! 

 

Du registrerar dig här om du vill vara med och lyssna/se online: 

https://cashfxgroup.com/first-anniversary-register 

 

En online-biljett för detta event kostar $9.99 och du betalar på sidan med Bitcoin (så klart).  

 

Uppvärmning inför det stora internationella eventet! 
- Samma dag (torsdag) kör vi även en CFX-presentation på svenska  
 

 
 

Ska du vara med på det internationella CFX-eventet så är det ju rätt sent på torsdag. 

6 PM EST är klockan 00:00 svensk tid! 

Så blir en uppesittarkväll för dig som vill vara med på det internationella eventet.  

Men vi hjälper dig att hålla dig vaken hela kvällen! 

 

Vi värmer upp med ett webinar på svenska om CFX tidigare på kvällen! 

Göran Carlfors presentar CFX och här kommer du även få möjlighet att ställa frågor i slutet 

av webinaret. 

Det här kan även vara ett utmärkt tillfälle att bjuda in andra för att lyssna. 

 

Gå in på den här länken strax innan 20:30 på torsdag: 

https://us02web.zoom.us/j/85122181725?pwd=clNTM2lUMEhRN1k3SkNLT2JZN05mdz09 

 
Trevlig torsdag! 

Mikael Eriksson 

https://cashfxgroup.com/first-anniversary-register
https://us02web.zoom.us/j/85122181725?pwd=clNTM2lUMEhRN1k3SkNLT2JZN05mdz09


DLC Finans & FXNetwork 

 

     


