
INNER CIRCLE  

 
 

Uppdatering 2021-01-25 
 

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

medlemskap DLC Finans IC Infinity. 

 

 
 

* Projekt BlockchainBiz – Gold Standard Partners 

 

 

OBS! 

De här bonusarna som jag lanserade förra veckan gäller enbart fram till den 29:e januari 



2021 och enbart för dig som är medlem här på DLC Finans IC Infinity. 

 

Jag fortsätter från förra veckans uppdatering gällande GSP. 

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

heter Gold Standard Partners. 

Jag lanserade då även en exklusiv bonus för dig som är medlem i den här gruppen, men det 

här bonuserbjudandet gäller enbart under några dagar till! 

 

- Om du är gratis-medlem på GSP, uppgradera till BASIC! 

- Om du redan är BASIC, uppgradera till PREMIER! 

 

> 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! 

 

OBS! 
Skicka mig informationen om du har uppgraderat. 

mikael.dlcfinans@gmail.com  

 

* Senaste från GSP… 
 

mailto:mikael.dlcfinans@gmail.com


 
 

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 detta år! 

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. 

Detta samtaget ska enligt planen ta G999 coin till ett pris på $0.25 eller mer i år!  

Mer om detta kommer du att kunna läsa i det ordinarie nyhetsbrevet som handlar om GSP, 

kommer ut på tisdag 26/1. 

 



 
 

”Löneförhöjning” 
 

Man har nu också uppdaterat den aktuella kompensationsplanen för dig som vill jobba aktivt 

som affiliate inom GSP. Nu betalar man ut hela 44% totalt i den kompensationsplan 

(Unilevel) som finns i 9 olika nivåer. Man har höjt nivå 1 från 10% till 18%. 

En rejäl ”löneförhöjning”! 

Alla betalningar i realtid direkt via blockkedjan, coolt! 

 

 
 

Nästa månad kommer också 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! 

 



 
 

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. 

 

  

 
Till sista vill jag bara påminna dig om att vi har öppnat upp vår medlemssida! 

 

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”. 

Missa inte heller att gå med i vår Telegram-grupp som vi kommer att börja använda mer och 

mer, med start den här veckan! 

 

 

Ha en bra vecka! 

 

https://dlcfinansic.se/


Mikael Eriksson 

DLC Finans 

 

 
 
 


