
 
 

Uppdatering 2020-12-16 
 

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. 

 

* Price Maker Strategy 
 

 

 

Det var igår som G999 lanserades på några exchanges. 

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


G999 kommer lanseras på flera olika exchanges under de närmaste 3 månaderna. 

Fortsättningen följer idag och det är nu som Price Maker Strategy kommer bli intressant! 

 

Du kan börja med att titta på de här video-inspelningar från igår med Bruce från Price Maker 

Strategy: 

 

Video 1: Managing Expations 

 https://youtu.be/rqa9F_YBefI 

 

Video 2: Situation Report dag 1 

https://youtu.be/lEe0cuq0bHk 

 

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! 

Priserna på de olika exchanges som nu erbjuder G999 varierar och kommer variera kraftigt, 

än så länge är också volymerna små- 

 

* Den här pris strategin kommer pågå under flera dagar. 

Först väntar man ut folk som bara vill bli av med sina coins och som dumpar priset på 

marknaden. 

Sedan kommer man rensa marknaden på billiga coins genom att köpa upp allt! 

Price Maker communityn består av 13 000 personer som jobbar aktivt på marknaden. 

 

* Brand Advantage – nu tillgängligt! 
 

 
 

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

och tjänsterna från GSB. 

Men första produkten är en paketlösning som heter BRAND ADVANTAGE som finns 

tillgängligt nu! 

 

För att kunna köpa det här paketet behöver du ha BTC (Bitcoin) i din plånbok på GSPartners! 

Allt detta ingår för $149 (kommer senare kosta $275). 

https://youtu.be/rqa9F_YBefI
https://youtu.be/lEe0cuq0bHk


För att kunna köpa detta paket behöver du $149 i BTC. 

 

 
 

* Som Brand Advantage-medlem har du fortsatt tillgång till möjligheten att kunna köpa 

G999-paket där man samtidigt är med på utlottningen av 49 999st G999 coins 

* Full tillgång till Blockchain Video Academy 

* 2499st nya G999 coins ingår i ditt medlemskap! 

* G999 Blockchain Credits som du kan använda för att tjänster som lanseras på G999 

blockkedjan. 

 

På den här sidan kan du läsa mer och jag visar hur jag gör för att köpa ett Brand Advantage-

paketet inne på GSPartners. 

Vi kan även hjälpa till, om du behöver köpa Bitcoin för att köpa ett sådant paket. 

Du betalar med Swish till oss, vi sätter in BTC på ditt GSP-konto. 

 

Läs info här: 

https://dlcfinans.se/gspbrand 

 

* Support – nu öppet på GSP! 
 

 
 

Var en del av er som frågat efter hur man kontaktar supporten på GSP. 

https://dlcfinans.se/gspbrand


Det var en del som var oroliga gällande sin BTC-transaktion osv. 

I samband med det så var det också undrade om hur man kommer i kontakt med GSP-

support. Nu har man öppnat upp supporten, använda knappen på sidan där det står 

”Support”. 

 

 

 
Jag önskar dig en fortsatt bra vecka! 

 

Mikael Eriksson – Independent Partner, Gold Standard Partners 

DLC Finans 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


