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Uppdatering 2020-12-21 
 

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 

 

Jag kommer under de närmaste dagarna också att uppdatera informationen som finns på 

den sidan. Efter som vi nu passerat Fas 1 i lanseringen. 

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! 

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! 

 

http://blockchainbiz.se/


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 

 

* Vi gör oss redo för ett nytt år! 
 

 
 

Det här är den sista uppdateringen för det här året gällande DLC Finans Inner Circle. 

Jag kommer att ta lite ledigt under Julhelgen till att börja med. 

Sedan är det en hel del jobb som vanligt med uppdateringar av material som finns ute på 

våra olika sidor osv. 

Det är dags att lämna detta mycket speciella år bakom oss och ta ny sats för 2021 istället. 

Återkommer igen under januari och en bit i på det nya året ska vi även ha vår medlemsida 

klar som enbart kommer vara för våra IC-medlemmar. 

https://dlcfinans.se/gspbrand


Temat för nya sidan är något som vi startade upp redan i år. 

Det här året har allt fler insett fördelarna med att arbeta digitalt. 

Det är en trend som vi vet kommer fortsätta bli starkare och starkare. 

 

Vi satsar vidare på det digitala och fokus 2021 kommer att ligga på: 

 

> Digital Valuta (kryptovaluta och blockkedjan) 

> Digitalt Guld 

> Digital Affärsverksamhet 

> Digital Lifestyle   

 

Jag ser fram emot att jobba tillsammans med dig under 2021! 

 

 
 

Jag önskar dig och din familj en riktigt God Jul och ett Gott Nytt år!  

 

Mikael Eriksson 

DLC Finans 

 

 


