
INNER CIRCLE  

 
 

Uppdatering 2021-01-20 
 

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

medlemskap DLC Finans IC Infinity. 

 

 
 

Nu öppnar vi medlemssidan! 
 



 
 

Idag har jag en hel del intressant att bjuda på. 

En fördel med den rådande pandemin är att det inte finns så mycket annat att göra, man får 

väldigt mycket jobb gjort … 

Det gör att vi NU kan lansera vår Inner Circle-medlemssida cirka 2 veckor tidigare än vi hade 

planerat! 

 

Gå till vår hemsida: 

https://dlcfinansic.se 

 

Där hittar du en tydlig LOGIN-knapp. 
 

  
 

Aktuellt lösenord för att kunna komma åt innehållet på sidan = digitaltreasure2021  
 

Väl inne på sidan hittar du flera olika menyer där vi har laddat upp vårt material. 

Nytt material kommer att publiceras löpande under året. Bland annat våra nya 

”Labbrapporter”. 

https://dlcfinansic.se/


 

* Projekt BlockchainBiz – Gold Standard Partners 
 

 
 

Ett projekt som vi redan sparkade igång i december förra året är vårt blockkedja-projekt som 

heter Gold Standard Partners. 

Det här ett projekt som jag brinner väldigt mycket för vilket jag tror du redan märkt … 

Jag har väldigt mycket som jag kan berätta om det här projektet och du kommer få höra en 

hel del om det här projektet under hela det här året. 

Men samtidigt så känner jag att det långt från alla som följer mina uppdateringar som 

verkligen förstått vilket sjukt bra projekt vi har här med GSP. 

Det kan jag å ena sidan förstå, för det är ett mycket omfattande projekt med många olika 

delar. Det är också en hel del som är helt nytt för många, det här med blockkedjan och 

kryptovaluta. Men man behöver inte kunna allt för att kunna ta del av en stor möjlighet! 

Jag lägger personligen massor av tid för att försöka lära mig alla viktiga delar i detta projekt. 

Jag följer alla uppdateringar, jag är med på många olika webinars som handlar om GSP varje 

vecka. Jag är engagerad och dedikerad för att kunna bli så framgångsrik som möjligt inom 

detta projekt, men också för att kunna förmedla vidare denna information till alla 

medlemmar som jag arbetar med inom detta projekt. Det är viktigt för mig att du också ska 

kunna bli som framgångsrik som möjligt inom detta projekt! 

 

Think BIGGER! 
 



 
 

Jag får bland annat in mejlkommentarer som exempelvis dessa gällande GSP/G999: 
 

- Men G999 coin är ju bara värt under 1 cent… 

- Känns som man bara ska satsa mer pengar, men hur tjänar man några pengar egentligen? 

- Jag vill inte rekommendera andra… 

 

Men den här typen av tänk är för kortsiktigt och för litet. 

Tänk större istället! 

 

- G999 coin har varit ute på marknaden under 35 dagar. 

Man måste få chansen att lansera sin blockkedja och coin, nya listningar på flera olika 

exchanges är på gång. 

 

- GSP är fortfarande enbart inne i en för-lansering, lanseras på riktigt den 15:e mars. 

 

- Du behöver bara visa lite engagemang, då kommer du bli presenterad för flera olika möjliga 

inkomstmöjligheter inom GSP. 
 

 
 

- GSB kommer att genomföra en IPO-lansering senare under året, förväntat börsvärde är 

uppskattat till $2 miljarder. Det här ett företag med ekonomiska muskler som vi jobbar med! 

 



 
 

- GSP har redan lanserat 2st produkter BRAND ADVANTAGE BASIC  och BRAND ADVANTAGE 

PREMIER, flera nya produkter/tjänster kommer att lanseras under hela 2021. 

 

- Företaget har tagit fram en promotion kampanj under namnet GSP Dream Incentives 

Program där man delar ut priser för $3.5 miljoner, totalt 2000 priser! 

 

Vi är en COMMUNITY! 
 

 
 

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. 

Min satsning är målinriktad och jag är fullt fokuserad på att kunna tjäna 7-siffrigt på både 

G999 coins och IPO:n, som sagt Dream Big – Think Bigger! 

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! 

 

Vad är PREMIER? 

 

 
 

Se den här genomgången av allt som ingår i PREMIER-paketet: 

https://youtu.be/kekRSamItc4 

 

Uppgradera till BASIC eller ADVANTAGE för att ta del av dessa unika 

BONUSAR enbart för dig som är medlem här på DLC Finans Inner 

Circle! 

 
 

Det här bonuserbjudandena kan jag bara hålla öppet fram till den 29:e januari! 

 

https://youtu.be/kekRSamItc4


> Uppgradera från kostnadsfritt GSP medlemskap till BRAND 

ADVANTAGE BASIC 
 

Som INNER CIRCLE-medlem har du idag fått tillgång till vår medlemssida med en hel del nytt 

material. Men vi har även en del andra kommande projekt inplanerade för våren 2021. 

Under våren 2021 kommer även två nya produkter som heter ”Money Hacks 2021” och 

”Profit Fusion 2021”. De kan bli dina utan kostnad! 

 

 Uppgradera till BASIC paketet inne på GSP innan den 29:e januari och du kommer få båda 

dessa produkter när de är färdiga helt utan någon som helst kostnad! 

 

 
 

 
 

> Uppgradera från ditt nuvarande BASIC-paket till BRAND 

ADVANTAGE PREMIER 
 

Uppgraderar du ditt nuvarande BASIC-paket till PREMIER så får du givetvis också våra 

kommande produkter utan kostnad. 

 



Men vi slänger även in en CASHBACK på 10% på ditt köp. 

 
Du betalar $850 för att kunna uppgradera ditt nuvarande BASIC medlemskap till PREMIER. 

Men du får alltså då $85 tillbaka från oss! 

Vi betalar dina $85 till ett valfritt Bitcoin eller Ethereum-wallet som du anger! 

 

 

Det var en del information den här gången, mycket bra nyheter. 

Hoppas att du nu också känner dig lika peppad som jag är kring allt spännande som händer 

just nu. 

 

Ha en bra vecka! 

 

Mikael Eriksson 

DLC Finans 

 

 


