
 
 

Uppdatering 2020-12-06 
 

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


 

Inte lika bra som förra veckan, men vem kan klaga? 

Men hur blir det då i praktiken? 

Så här ser det ut beroende på vilket tradingpaket du har! 

Det här alltså de passiva inkomsterna från förra veckans trading. 

Vill du kunna tjäna ännu mer varje vecka, kan du också jobba med den aktiva delen och visa 

CFX för andra! 

 

* Uppgradera ditt tradingkontrakt CFX 
 

 
 

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

Du behöver alltså inte vänta på att ditt tradingkontrakt ska tradas ut först! 

Säg att du har ett $1000 tradingkontrakt men vill kliva upp på nästa steg som är $2000, då 

betalar endast mellanskillnaden – det vill säga $1000. 

 

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

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

 

Det finns även video inne på CFX sida när du väljer att klicka på UPGRADE-knappen. 

 

* Söndags-webinar, 20:30 FXNetwork 
 

https://youtu.be/yG-nQqm8RAs


 
 

Du får detta nyhetsbrev på en söndag av en speciell anledning. 

Ikväll kör nämligen FXNetwork ett extra webinar för alla som är med i CFX. 

 

Kvällens tema är hur vi bemöter negativa uppfattningar om CFX, trading och kryptovaluta 

m.m. En diskussion där vi alla delar med oss av erfarenheter och hjälper varandra med tips 

och idéer. 

Viktigt då att förstå och tänka på… 

Det går att hitta negativa skriver om ALLT som har med inkomstmöjligheter att göra, 

speciellt om det finns en typ av kompensationsplan kopplat till aktuellt koncept.  

Så har det alltid varit! Det här inget nytt… 

 

Det gäller att kunna lyfta på locket också… 

Att bara göra en snabb sökning på Google, det är inte ett researcharbete! 

Som jag sagt tidigare, ALLA typer av inkomstmöjligheter på nätet anklagas ALLTID förr eller 

senare för att vara en SCAM! 

Ju större ett koncept blir, desto fler anklagelser. CFX har de senaste månaderna växt väldigt 

snabbt. CFX arbetar dessutom inom båda dessa ”känsliga områden” : 

- Trading och Kryptovaluta. 

 

Klart att det alltid kommer finnas folk som är skeptiska! 

Men samtidigt… 

Allt funkar verkligen bra, igår (lördag) gjorde vi själva vårt 26:e uttag från CFX och pengarna 

satt på kontot idag – söndag! 

Dessutom finns det väldigt bra planer för framtiden inom CFX, exempelvis den nya COPY 

TRADINGEN som är på gång. 

 

Det här är kvällens ZOOM länk, logga in strax före 20:30 om du vill vara med och lyssna: 

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

 
Trevlig Vecka! 

Mikael Eriksson 

DLC Finans & FXNetwork 

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


 

     


