
 
 

 

Uppdatering 2020-12-15 
 

Det här nyhetsbrevet och uppdateringen går ut till dig som är med i GSP via DLC Finans. 

Jag kommer löpande skicka ut detta nyhetsbrev med senaste informationen om GSP och hela det här 

projektet kring G999. 

Men viktigt att du förstår att jag (Mikael Eriksson) är en affiliate/partner inom GSP precis som du är! 

Jag har inte alla svaren och jag har ingen som helst kontroll över vad som händer inom GSP.  

I dessa nyhetsbrev försöker jag berätta om de allra senaste uppdateringarna och nyheterna från GSP, 

men dessa nyhetsbrev innehåller även mina personliga åsikter och uppfattningar kring GSP och det 

som händer kring detta företag.  

 

Jag rekommenderar också alla som är med i GSP att gå med i den officiella Facebook-gruppen för alla 

GSPartners! 

 

Du hittar denna grupp här: 
https://www.facebook.com/groups/gspartners 

 

För att gå med i den gruppen behöver du svara på några enkla frågor och godkänna villkoren. 

Du behöver dessutom ange vem som är din officiella sponsor på GSP. 

Vem din sponsor är hittar du information på inne på backoffice, första sidan inne på dashboard. 

 

* G999 coins lanseras på marknaden idag, vad händer nu? 

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


 

 

 

Idag den 15:e december lanseras G999 coin på 3 olika så kallade exchanges. 

Det är GSTrade, Coinsuper och BitForex. 

Under de närmaste 3 månaderna kommer G999 även att lanseras på flera exchanges. 

Det är nu marknaden kommer att sätta ett värde på G999, det är även nu som vår 

community har möjligheten påverka priset ute på marknaden. 

Hoppas att du haft möjligheten att följa det som kallas för Price Maker Strategy. 

En community på 13 000 personer som alla äger G999 coins. 

Målet är att INTE sälja G999 coins, utan köpa upp säljorders med lågt prissatta G999 coins. 

 

Info direkt från Price Maker Strategy-gruppen: 

 
 

Vi får helt enkelt se vad som händer, men vi har också möjligheten att själva styra vad som 

händer genom att inte sälja ut våra coins till underpris! 

 

I övrigt så lämnar vi alltså nu det som kallats för Soft-Launch. 

Under denna fas har vi kunnat köpa G999 coins och haft möjligheten att bekanta oss med 

backoffice inne på GSP. 

Vi är nu 34 000 medlemmar från hela världen som är med i GSP. 

Jag är helt övertygad om att det inte kommer ta speciellt lång tid innan vi är över 100 000 

medlemmar! 

 

Nu börjar nästa fas – Pre Launch. Som pågår fram till den 28:e februari. 

 



 
 

Under den här Pre Launche-fasen kommer vi löpande få mer information om produkterna 

och tjänsterna från GSB. 

 

Kommer att berätta mer om GSP:s första produkter i kommande uppdateringar. 

Men första produkten kommer att vara en paketlösning som heter BRAND ADVANTAGE som 

innehåller flera delar. Mer om detta i nästa uppdatering. 

 

I början av nästa år kommer också en produkt/tjänst som jag verkligen ser fram emot! 

Det som kallas för GSLifestyle! 

 

 
 

Få tillgång till ett MasterCard-kort. 

Växla enkelt mellan kryptovaluta till Fiat-valuta. 

Använd ditt kort vart som helst i världen. 

Få stora rabatter på resor, biljetter och annat. 

Få bonus när du använder ditt kort.  

Erbjud GSLifestyle till andra och få betalt varje gång andra använder sitt kort! 

 



 

 
Jag önskar dig en fortsatt bra vecka! 

 

Mikael Eriksson –  Independent Partner, Gold Standard Partners 

DLC Finans 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


