
INNER CIRCLE  

 
 

Uppdatering 2021-01-28 
 

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

medlemskap DLC Finans IC Infinity. 

 

 
 

* Praktisk information kring medlemssidan och framtiden 
 

 
 



Just det här nyhetsbrevet och uppdatering går enbart ut till dig som redan i december 2020 

blev medlem på DLC Finans IC. Du säkrade då ett så kallat Infinity-medlemskap. 

Du har ett medlemskap som gäller på obegränsad tid och viss information kommer enbart 

att gå ut till dig som har detta medlemskap. 

Men från och med nästa vecka så startar vi även upp ett ordinarie nyhetsbrev för alla som är 

med i DLC Finans IC. Vi har ju några nya medlemmar som tillkommit under senaste veckan. 

Dessa nyhetsbrev (som gäller för alla IC-medlemmar) kommer att finnas online på sidan, se 

bilden nedanför. 

 

 
Sedan vill jag även push för vår Telegram-kanal som enbart är till för IC-medlemmar. 

Kommer också dra igång under nästa vecka! 

Här är det väldigt få som anslutit sig ännu. 

Du hittar information om hur du ansluter dig till vår Telegram-kanal under menyvalet 

TELEGRAM. 

 

 



 

Telegram är en app som går att använda för snabb kommunikation. 

Fördelen med Telegram är att man enkelt kan dela videos och olika dokument direkt i 

meddelanden man skickar ut. 

Då det är en app så har du alltid med dig informationen från oss, vart du än befinner dig i 

världen. 

Via vår Telegram-kanal kan vi snabbt och privat kommunicera insider information med dig 

som ingår i vår inre krets. 

 

En annan del som ska igång under nästa månad är det som vi kallar för vårt Digitala labb där 

vi kommer att gå ut med resultatrapporter från olika projekt som vi är engagerade men 

också nya projekt som vi testar osv. Men det här är alltså något som vi kommer att starta 

upp under nästa månad. 

 
 

Just nu jobbar vi med något som vi kalla för DLC Finans IC – Fast Track 2021. 

Det är en guide som vi tar fram med syftet att dels hjälpa dig att hitta rätt bland materialet 

inne på vår medlemssida, men också att hjälpa dig så snabbt som möjligt att komma igång 

med kryptovaluta. 

Vi visar hur du kommer igång med konton där du enkelt kan hantera dina tillgångar i 

kryptovaluta. 

Men den här korta guiden visar dig också vilka aktuella inkomstkällor som finns tillgängligt 

just nu på DLC Finans IC för dig som vill komma igång med krypto relaterade inkomster så 

fort som möjligt. 

Det här är en snabbguide som ska hjälpa alla medlemmar att snabbt kunna hitta det som de 

söker efter! 

 

 



 
 

Den här snabbguiden kommer att finnas tillgängligt på IC-sidan under nästa vecka! 

 

* Projekt BlockchainBiz – Gold Standard Partners 

 

 

OBS! 

Sista chansen nu! 

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

 

- 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. 

Du behöver kontakta mig om du har uppgraderat och vill ta del av dessa bonusar! 

mikael.dlcfinans@gmail.com  

 

 

Trevlig Helg! 

 

Mikael Eriksson 

DLC Finans 
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