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Uppdatering 2020-12-28 
 

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

medlemskap DLC Finans IC Infinity. 

 

 
 

God fortsättning! 

 

Jag skrev i min förra uppdatering från 2020-12-21 att det var min sista uppdatering för det 

här året för dig som har säkrat ett så kallat DLC Finans IC Infinity-medlemskap. 

Men här kommer en ny uppdatering ändå. Det är för mycket som händer just nu helt enkelt 

och därför ville jag gå ut med denna information så fort som möjligt. 

 

Som jag berättade om i min förra uppdatering så har jag satt igång med det rätt så 

omfattande jobbet att uppdatera en hel del material som vi har med på våra olika sidor. 

Men det ska också fram en helt ny medlemsida som du kommer få tillgång i början av nästa 

år. 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   

 

Är övertygad om du kommer finna den nya medlemssidan som extremt intressant! 

Den här månaden (december) har varit en helt otrolig månad när det gäller kryptovaluta. 

Det har varit mycket problem i världen det här året, men för de som satsat på digitala valuta 

som Bitcoin så har det gått riktigt bra! 

 

 
 

* Projekt BlockchainBiz – Gold Standard Partners 
 



 
 

Du skaffade ett medlemskap på DLC Finans IC som gäller på ”obegränsad” tid, det var en av 

fördelarna med att gå med i december och den så kallade Infinity-versionen av det 

medlemskapet. Ett annat var att du kunde tidigt gå med i Gold Standard Partners. 

En del av er har också redan fått sina först provisioner via detta koncept. 

Det här är ett av mina huvudprojekt för 2021 och det här är bara början! 

Kommer kunna ta in många nya medlemmar till GSP under hela 2021, många av dessa 

personer kommer att placeras ut bland just er som är ”Infinity-medlemmar”. 

Det innebär att du får medlemmar som är dina medlemmar, det är du som tjänar provisioner 

när de väljer att köpa något inne på GSP! 

 

Har du skaffat dig GSP:s BRAND ADVANTAGE paketet ännu? 
 

Om inte, så rekommenderar jag dig att skaffa ett sådan paket så fort som möjligt. 

Imorgon (2020-12-29) kommer jag skicka ut ett nyhetsbrev till alla som nu är med i GSP och 

berätta mer om allt som händer just nu inom GSP. 

 

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 

 

 

 
 

Gott Nytt År! 

 

Mikael Eriksson 

DLC Finans 

 

 

https://dlcfinans.se/gspbrand

