
INNER CIRCLE  

 
 

Uppdatering 2021-01-12 
 

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

medlemskap DLC Finans IC Infinity. 

 

 
 

Välkommen till 2021! 

 

Jag hoppas att du haft en bra jul- och nyårshelg! 

Senaste uppdatering för dig som har ett så kallat DLC Finans IC Infinity-medlemskap 

skickades den 28/12. 

Nu är vi inne på ett helt nytt år och det har redan gått 12 dagar på det nya året. 

Nytt år betyder som du vet, nya möjligheter! 

 

Det vi jobbar med just nu är att få fram den nya DLC Finans plattformen för 2021. 

Det blir en del uppdateringar på vår ”vanliga” medlemsida, den sidan där man kan skaffa sig 

ett gratis medlemskap. 

 

Men vi jobbar också på i snabb takt för att få fram den nya medlemssidan för DLC Finans 



Inner Circle-medlemmar. Vi vill att du ska få tillgång till det nya materialet så fort som 

möjligt, för den innehåller massor av bra information och nya strategier som vi vet du 

kommer uppskatta. 

Där har vi tidigare sagt att den ska kunna vara på plats under första delen av februari. 

Men som sagt, vi jobbar stenhårt med detta just nu och kommer att kunna öppna den nya 

medlemssidan redan den här månaden! 

Det vill säga – goda nyheter! 

 

Så vi har fullt fokus just nu på att få fram den nya sidan. 

Ju tidigare vi kan få fram detta, desto bättre! 

När detta är på plats kan vi sätta igång det här nya året på allvar. 

Vi kan börja titta närmare på aktuella projekt och gå in djupare inom varje projekt. 

 

 

* Projekt BlockchainBiz – Gold Standard Partners 
 

 
 

Första projektet som vi drog redan i december var ju det som heter Gold Standard Partners. 

Det händer och kommer hända mycket kring detta projekt under 2021. 

Jag kommer också kunna gå ut med mer information kring detta projekt i olika 

uppdateringar, men jag vill lasta på med för mycket information på en och samma gång. 

 

Men som du vet så finns det ju också en affiliate/nätverks-del inom GSP. 

Det är för dig som vill jobba aktivt med att tipsa andra om detta koncept. 

Fördelarna är bland annat att du får betalt i BTC/ETH. Pengarna betalas också ut direkt, inget 

väntande på provisioner.  

Som aktiv partner kan man också via sina aktiva ansträngningar bli belönad med 

”utmärkelser” som gör att man kvalificerar sig för delar (Blockstar Pool) av företagets 

intäkter. Passiva inkomster som gäller för evigt! 

Som aktiv partner har man också större möjligheter att vinna priser i de olika promotion 

kampanjerna som GSP kommer arrangera. 

En sådan kampanj är aktiv redan nu! 

 

 



 

Totalt kommer man dela ut priser för $3.5 miljoner, totalt 2000 priser delas ut! 

Det här om något visar ju hur dedikerade och fokuserad man är för att verkligen bygga upp 

detta till något riktigt stort. 

 

 
 

Nu vet jag sedan tidigare att det inte alla som är intresserade av att det här med att jobba 

aktivt med olika affärskoncept. Många som redan bestämt sig, de vill inte jobba med denna 

del. Det är helt OK. 

 

För mig är det viktigt att gå ut med rätt information till rätt mottagare. 

Därför ska jag försöka ta reda på vilka som vill jobba aktivt. 

För det finns mycket och kommer finnas mycket information inom detta ämne, men känner 

att det smartast att denna info enbart går ut till de som verkligen är intresserade. 

Är du intresserad av att kunna visa upp GSP till andra och tjäna pengar via deras 

kompensationsplan? 

 

För mig personligen är det 100% givet att jag ska jobba med denna del. 

 

- För det första så tror jag stenhårt på det här företaget och vet att det här är ett långsiktigt 

projekt (inget som kommer och försvinner). 

- Jag har redan tillgångar placerade inom företaget i form av G999 coins och GSB IPO:s. 

- Det går att tjäna mer pengar om man är aktiv. 

- Jag blir motiverad av den här typen av promotions som GSP kör. 

- Inom detta projekt är vi med från starten verkligen, tror det här kan bli hur stort som helst 

- Kryptovaluta är hett, många nu och även framåt som vill exempelvis BTC och ETH. Kommer 

att kosta mycket att köpa, här kan du istället TJÄNA BTC och ETH! 

 

Det jag skulle vilja veta nu är vilka av er som nu har ett DLC Finans IC Infinity-medlemskap 

som är intresserade av att arbeta aktivt med GSP? 

Om detta är inget för dig, då behöver du inte göra något. 

Men om du är intresserad av denna del och vill ha information och hjälp inom just detta 

område, skicka ett mejl till mig på: 

mikael.dlcfinans@gmail.com  

 

Ämnesrad: GSP Aktiv 

mailto:mikael.dlcfinans@gmail.com


 

 

 

 

Ha en bra vecka! 

 

Mikael Eriksson 

DLC Finans 

 

 


