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Uppdatering 2020-12-04 
 

Det här nyhetsbrevet och uppdateringen går enbart ut till dig som tillhör vårt mest exklusiva 

medlemskap DLC Finans IC Infinity. 

 

Då är vi igång med vårt första projekt! 
 

 
 

Du ska ha fått ett mejl av mig med mer information inklusive ditt medlemsnummer. 

Här kan du läsa mer om vårt första projekt, BlockchainBiz – Projekt 1. 

http://blockchainbiz.se 

 

All information finns med på den där sidan inkl. videos och instruktioner. 

Vårt första projekt blev alltså något som heter Gold Standard Partners. 

Det här är ett Globalt affärskoncept som lanseras NU i alla delar av världen! 

 

OBS! 

Om du vill presentera detta projekt för andra, då kan du använda samma sida. 

För sidan innehåller inga länkar att gå med via DLC Finans. 

Istället skickar du med DIN egna personliga länk inom GSPartners! 

 

 

http://blockchainbiz.se/


 
 

Om du redan är med i Karatbars har du hört talats om delar av detta projekt. 

Men det här är alltså ett helt fristående projekt från Karatbars. 

Hela bakgrunden förklaras i BlockchainBiz.se. 

Det här är också ett material som snart ska presenteras för de Karatbars-medlemmar som 

jag arbetar med sedan tidigare. 

Efter den 15:e december måste materialet förnyas då den nu aktuella SOFT LAUNCHEN 

avslutas. 

 

Det som är speciellt för dig som är Inner Circle-medlem är att du har fått informationen om 

detta spännande projekt först av alla. 

Dessutom hjälper vi dig med att bygga upp dina business inom GSPartners! 

Alla nya personer som nu är intresserade av att bli GSPartners kommer att placeras ut under 

våra Inner Circle-medlemmar! 

 

Här finns en möjligt för så kallade INSTANT PAYMENTS direkt till din BTC elller ETH plånbok 

inne på GSPartners. En av fördelarna med att driva en affärsverksamhet direkt på 

blockkedjan! 

 

 
 

När du väl registrerat ditt konto så kan du gå igenom de här videoklippen som visar hur 

backoffice fungerar och hur du köper ditt SOFT LAUNCH-Paket för $99 med Bitcoin! 

 

Steg 2: Välkommen till backoffice på GSPartner 

 

Se också till att skaffa dig Bitcoin eller Ethereum till ditt konto på GSPartners. 

 

VIDEO: 

Så här fungerar backoffice på GSPartners: 

https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/cYlnbHNFZs 

 

https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/cYlnbHNFZs


Steg 3: Köp ditt SOFT LAUNCH-paket inne på GSBPartners 

 

Du måste ha satt in Bitcoin på ditt konto för att kunna köpa ditt paket! 

 

VIDEO: 

https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/cYlnYtNqG3 

 
För dina $99 får du alltså direkt 4999st G999 coins! 

En kryptovaluta som lanseras på den öppna marknaden den 15:e december! 

Du har dessutom möjligheten att vinna 49 999st G999 coins! 

Om du vill ha fler chanser att vinna så kan du köpa flera $99 paket! 

Kom ihåg att du får 4999st nya coins för varje köp! 

 

 
 

Det här är planen framåt: 
 

 
 

* Vi har nu lanserat BlockchainBiz – Projekt 1 = GSPartners 

Vi jobbar vidare med SOFT LAUNCH till den 15/12 sedan kommer vi redigare materialet. 

 

* I början av 2021 kommer vi starta upp en medlemssida för DLC Finans IC 

Beräknas vara klart senast februari 2021 då vi också drar igång vår Telegram kanal. 

 

* Kommande BlockchainBiz-projekt! 

Under 2021 kommer vi att kunna lansera BlockchainBiz Projekt 2 osv. 

Du kommer alltid få all information först av alla! 

Dessutom kommer vi att jobba på samma sätt om med vårt första projekt, GSPartners. 

Vi kommer att placera in nya kunder/medlemmar under dig som är Inner Circle Infinity-

https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/cYlnYtNqG3


medlem! 

 

Trevlig Helg! 

Mikael Eriksson 

DLC Finans 

 

 


