
 
 

Uppdatering 2021-01-21 
 

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 jag kommer nu även att rapportera i detta nyhetsbrev vad som händer kring V999-projektet och 

Freedbay. Det är alltså nu mera 2 helt olika delar: 

 

* Gold Standard Bank/Gold Standard Partner/G999 

* V999/Freebay 

 

Men viktigt att du förstår att jag (Mikael Eriksson) är en affiliate/partner inom GSP/V999/Freebay 

precis som du är! 

Jag har inte alla svaren och jag har ingen som helst kontroll över vad som händer inom de olika 

projekten.  

I dessa nyhetsbrev försöker jag berätta om de allra senaste uppdateringarna och nyheterna från GSP, 

V999 och Freebay men dessa nyhetsbrev kommer även att innehålla mina personliga åsikter kring 

dessa projekt. 

 

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. 

 

Facebook-grupp för Freebay är: 

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

* FOKUS: Gold Standard Partners (GSP)/G999 – DEL 2 

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


 
 

Det är mycket som händer inom projekt G999/GSP! 

Därför väljer jag att fortsätta vidare på detta projekt just nu. 

Det verkar som Freebay och V999-plattformen har en hel del jobb kvar på sina projekt, mer 

information om det kommer när jag vet mer. 

 

> Deflationary Model 

 
 

Man har nu alltså lanserat det som kallas för:  

G999 Deflationary Model 

 

I den här videon med Bruce Hughes förklarar han på ett mycket enkelt sätt vad som menas 

med ”Deflationary Model”: 

https://youtu.be/Oal0eYGKuNQ 

 

Nu på lördag den 23:e januari kommer man arrangera ett webinar där man berättar mer om 

hur man kommer ”bränna” 3 miljarder G999 coins på 3 månader samtidigt som man lanserar 

nya promotions. 

 

Tid: 20:00 

Här: http://GSPartnerslive.com    

 

https://youtu.be/Oal0eYGKuNQ
http://gspartnerslive.com/


* Aktuellt just nu: Kampanjer/Promotions 
 

 
 

Jag gick inte med i GSP för att jag skulle kunna ”casha ut” mina G999 coins så snart som 

möjligt. Min satsning på det här projektet är betydligt mer långsiktigt än så! 

Jag har både G999 coins och delar i den nya IPO-lanseringen. 

De flesta av er som får detta nyhetsbrev har också G999 coins och en del av er har även 

dessa IPO-Vouchers, vi sitter i samma båt! 

Du kan också tjäna bra med pengar på detta projekt, men då måste du också tänka lite mer 

långsiktigt och lite större helt enkelt. Dessutom att du kliver in och tar din plats i den stora 

community som har skapats kring GSP-projektet. 

* 52000 GS Partners på dryg en månad. 

Den här communityn har stor möjlighet att kunna påverka projektet och hur pass bra det 

kommer att gå.  

 

Alla som är med i GSP borde skaffa mint sett BRAND ADVANTAGE-paket. 

Har du enbart registrerat dig och inte köpt BRAND ADVANTAGE BASIC – uppgradera idag till 

BRAND ADVANTAGE BASIC! 

Om du redan har ett BRAND ADVANTAGE BASIC, uppgradera till nya PREMIER! 
 

Hur man än ser på det här så är det här ett projekt med låg risk i jämförelse med det mesta 

andra som du hittar kring inkomstkoncept/affärskoncept på nätet. 

Men det finns trots det en fantastisk uppsida! 

 

Produktpaket som finns tillgängligt inne på GSP: 

 

- Brand Advantage BASIC $149 
 



 
 

- Brand Advantage PREMIER $999 (uppgradera från BASIC kostar $850) 

 

 
 

OK, tittar man exempelvis på det här PREMIER-paketet så ingår det också 23999st G999 

coins.  

 

GSP Dream Incentives Program 2021 



 
 

Information om vad GSP Dream Incentives Program 2021 är för något finns här: 

https://gspartners.global/promotions/incentive 

 

Jag går igenom GSP Dream Incentives i denna video: 

https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/crVb6v9jwy 

 

BLOCKSTAR POOL 

 

Den här delen riktar till dig som jobbar aktivt med GSP, med deras affiliateprogram. 

Jobba aktivt och du har även möjlighet att skaffa dig passiva inkomster via GSP:s olika 

pooler! 

Vi är några som valt att jobba aktivt med GSP, bland annat Hannu Kärki. 

 

 
 

Stort grattis till Hannu som nu kvalificerat sig för det som heter RISING BLOCKSTAR! 

https://gspartners.global/promotions/incentive
https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/crVb6v9jwy


Det innebär att han får 14999st nya G999 coins. Men nu är också kvalificerad ”FOR LIFE” 

gällande de passiva inkomster som genereras varje månad från Blockstar Pool!  

Vi har flera personer som ligger nära för att också kunna kvalificera sig för inkomsterna från 

Blockstar Pool. 

 

Informationen om vad Blockstar är för något finns här: 

https://gspartners.global/promotions 

 

Jag går igenom BLOCKSTAR i denna video: 

https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/crVb639jwf 
 

 

Trevlig helg! 
 

Mikael Eriksson – Independent Partner, Gold Standard Partners & Freebay 

DLC Finans 

 

 
 

https://gspartners.global/promotions
https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/crVb639jwf

