
 
 

Uppdatering 2021-02-01 
 

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 
 

* Det är mycket nu… 
 

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


 
 

Jag får en del mejl om att det är svårt att riktigt hänga med på allt som händer. 

Jag kan bara hålla med, jag är med webinars varje vecka och gör allt jag kan i min makt för 

hålla mig uppdaterad kring allt som sker just nu inom GSP/G999/V999 osv. 

 

Ny månad och nya möjligheter och ännu mer information! 

 

Visst, jag förstår att det är lätta att råka ut för det som kallas för ”information overload”. 

GSP är väldigt aktiva och det är ju givetvis bara positivt! 

Man har stora ambitioner med detta projekt. 

Men ibland kan det vara svårt att veta vad som är vad. Men det är också därför som jag 

skriver detta nyhetsbrev där jag förklarar allt! 

 

Men jag gör det jag kan också för att fördela ut den information jag skickar ut, inte för 

mycket på en och samma gång. Sedan försöker jag också få fram det allra viktigaste, försöker 

göra sammanställningar av den information som jag själv nås av. 

Jag spelar också in videos för att förklara hur olika delar fungerar, ibland tar jag fram 

instruktioner om det behövs.  

Den här veckan kommer jag dela upp detta nyhetsbrev i 3 delar.  

Den första delen läser du just nu och handlar om GSP. 

I andra delen kommer jag fokusera på det senaste nytillskottet gällande GSP:s produkter, GS 

Lifestyle lanseras imorgon tisdag den 2:a februari! 

 



 
 

Mer om GS Lifestyle alltså i min nästa uppdatering! 

Vi kommer också att uppdatera vår hemsida goldfusion.se under den här månaden. 

Sidan kommer att fungera som en RESURS för alla som är med i GSP/V999 och Freebay. 

Där kommer vi samla videos, webinars, instruktioner osv. 

I min tredje uppdatering som är planerad den här veckan så hoppas jag kunna presentera 

mer om projekt V999! 

 

* 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! 

Fram till den 31:a januari hade man ett extra bra erbjudande för de som nådde den nivån 

som heter ”Rising Blockstar”. Nådde man det innan månaden hann ta slut så var man 

kvalificerad för passiva inkomster från den poolen – for life! 

Vi var totalt 4 personer som också nådde denna nivå innan månaden tog slut! 

 

 



Stort grattis till Kenneth Lindqvist som var den fjärde personen som blev en Blockstar Rising! 

Första utbetalningen (Bitcoin och Ethereum) har dessutom redan landat på kontot och nya 

G999 coins intjänade! 

 

 
 

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 
 

* ”Price Maker Strategy” – kraften i en Community! 
 

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


 
 

Jag skrev redan i september 2020 om kraften och möjligheterna med den community som 

skapats kring G999 coin och det som kallas för Price Maker Strategy. 

Skrev då bland annat: 
 

Människor som arbetar tillsammans i en stark community med ett gemensamt mål kan 

åstadkomma stora saker! 

 

Det kan ju knappt ungått någon vad som hänt gällande exempelvis aktien i företaget 

GameStop. En community på nätet utmanande Wall Street och vann! 

Samma sak hände inom kryptomarknaden när en community gick samman och drev upp 

priset med +1000% på kryptovalutan Dogecoin. 

 

Det här är hämtat från ”Price Maker Strategy:s Telegram-grupp om detta! 

 

 



 

 

 
Intressant eller hur! 

 

Kan då en community på 14300 personer (är med i ”Price Maker Strategy på Telegram) driva 

upp priset på G999? 

Det är jag helt övertygad om! 

Omsättningen är fortfarande låg på marknaden för denna coin och det är vi som är med i 

GSP som är de som sitter på de allra största innehaven av G999 coins. 

 

Gör dig redo för en ny och intensiv månad inom detta projekt! 



 

 

Vi hörs igen, snart! 
 

Mikael Eriksson – Independent Partner, Gold Standard Partners & Freebay 

DLC Finans 

 

 
 

 


