
 
 

Uppdatering 2021-01-26 
 

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 3 
 

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


 
 

Jag var med och lyssnade på ett live-webinar i lördags där bland annat CEO Josip Heit var 

med och berättade om planerna. 

Riktigt trevligt att höra om planerna bland annat för den kommande IPO-lanseringen. 

 

  
 

Denna IPO-lansering är alltså planerad för det här året! 

Han berättade också om projektet att minska tillgången av G999 coins på marknaden genom 

att man via ”burning” får bort coins från marknaden.  

- Det handlar å ena sidan om att skapa större efterfråga för G999 coin, det gör man genom 

att introducera spännande produkter och tjänster där man använder den egna blockkedjan. 

- Samtidigt så ser man till att minska tillgången för G999 coins löpande. 

Det är den så kallade deflationary model som jobbar på i bakgrunden. 

Bitcoin har ju också en slags delflationary model där det blir svårare och svårare löpande att 

”bryta” nya Bitcoins, tillgången stryps hela tiden samtidigt som efterfrågan har ökat. 

Josip nämnde att planen är ta G999 coin till ett pris på $0.25 eller mer i år!  

 

Men det handlar om att vi alla jobbar tillsammans i en Community för att vi ska nå våra mål. 

Tillsammans kan vi faktiskt påverka resultatet för hela det här projektet! 



Vi kan hjälpa till att minska på tillgången (supply) och vi kan hjälpa till för att öka 

efterfrågan(demand). 

Det här är ett inlägg från Sean Maloney som jag tycker var bra: 

 

 
 

* Aktuellt just nu: Kampanjer/Promotions 
 

 
 

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.  

Gratis till följande personer som alla redan har säkrat upp sitt PAM – Premier Advantage 

Membership: 

 

- Anders Byren 

- Hannu Kärki 

- Göran Gustavsson 



- Robert Lundh 

- Henrik Holmqvist 

- Per Hammar 

 

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 Fatmir Krasniqi som igår 

kvalificerat sig för RISING BLOCKSTAR! 

 

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


  
 

Stort grattis till Fatmir! 

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 
 

* Kommer i FEBRUARI, det vill säga redan nästa vecka! 
 

Nästa månad kommer bli extra spännande, vi kommer bland annat att få mer information 

gällande planerna för IPO:n. 

Dessutom redan den 2:a februari, då lanseras GS Lifestyle! 

 

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


 
 

Några rader från Brian McGinty om detta medlemskap och den kortlösning som kommer 

med i denna deal: 
 

 
 

Här öppnas det alltså även upp ytterligare en inkomstkanal! 

Nu snackar vi dessutom om RESIDUAL INCOME – möjligheter till löpande inkomster för den 



som vill arbeta aktivt. 

Vi har något riktigt stort och unikt här med detta projekt. 

 

  

 
 

Trevlig Vecka! 
 

Mikael Eriksson – Independent Partner, Gold Standard Partners & Freebay 

DLC Finans 

 

 
 

 


