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Uppdatering 2020-12-16 
 

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

medlemskap DLC Finans IC Infinity. 

 

 
 

Du ska tidigare 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! 

 

Du kommer få mer information om allt vad som händer inom GSPartners i det nyhetsbrev 

som skickas ut till alla som är med i GSP (startat ett eget nyhetsbrev för alla GSP-

medlemmar). 

Kommer också att skicka ut ett nyhetsbrev senare idag för alla GSP-medlemmar. 

Men eftersom du är en IC Infinity-medlem får du givetvis informationen först av alla. 

http://blockchainbiz.se/


 

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

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

backoffice inne på GSP. 

Vi är nu nästan 36 000 medlemmar från hela världen som är med i GSP. 

 

 
 

Flera av er som nu är med i DLC Finans IC Infinity har också kunnat se er första provisioner 

komma in inom GSP. Betalningar i Bitcoin direkt till ditt GSP-konto. 

Men det här är bara början! 

 

Det här är ett affärskoncept som är långsiktigt. 

Bakom GSP står Gold Standard Bank, ett företag med finansiella muskler bakom sig. 

Det här är något som vi kommer att kunna arbeta med och bygga upp under många år 

framöver. Det fina var att du var en av dem som var med från början denna gång! 

  

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. 

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). 

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

 



 
 

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

paketet. 

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 

 

Inte mycket kvar nu av det här året. 

Vi har lanserat vårt första Blockchain Business projekt, något som vi kan bygga vidare på 

under många år. 

Nästa år kommer vi öppna vår medlemsida enbart för DLC Finans IC-medlemmar. 

Men först ska vi avsluta det här året och lite välbehövlig ledighet. 

 

 

Trevlig Vecka! 

Mikael Eriksson 

DLC Finans 

 

 

https://dlcfinans.se/gspbrand

