
 
 

Uppdatering 2021-02-03 
 

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 
 

* G999 coin nu på HitBTC! 
 

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


 
 

Det jobbas på inom GSB/GSP och nu finns G999 coin på en världens större exchanges, fler 

kommer att adderas löpande… 

 

* GS Lifestyle är nu lanserad och finns tillgängligt via backoffice! 
 

 
 

GS Lifestyle är den första externa produkten som lanseras inom GSP. 

Med ett GS Lifestyle-medlemskap så har du tillgång till e-bankkonto där du enkelt kan 

hantera olika valutor och dina kryptotillgångar. 

Behöver du kunna använda dina pengar/krypto så har du tillgång till ett Mastercard-kort 

kopplat till ditt konto som går att använda överallt i hela världen! 

 

GS Lifestyle erbjuder dig en mer komplett lösning med lägre transaktionsavgifter för sina 



medlemmar. Månadskostnaden för ditt GS Lifestyle medlemskap/kort tjänas snabbt in på de 

lägre kostnaderna! 

Här får du även tillgång massor av annat som exempelvis rabatter på resor, hotell och annat, 

ju mer det kostar desto mer kan du spara!  

Du har också tillgång till en concierge tjänst dygnet runt som kan hjälpa dig med det mesta. 

Är du på jakt efter nya träningsskor från exempelvis Nike, låt GS Lifestyles egna concierge 

tjänst leta fram det bästa priset åt dig! 

 

Ta reda på ALL information om vad GS Lifestyle är för något och hur du kommer igång med 

detta medlemskap. Jag har tagit fram den här sidan som innehåller inspelade webinar och 

all information du behöver: 

http://goldfusion.se/gs-lifestyle 
 

OBS! 

Aktuellt lösenord = goldstandard 

 

Jag har redan beställt denna skönhet!  

 

 
 

 

Vi hörs! 
 

Mikael Eriksson – Independent Partner, Gold Standard Partners & Freebay 

DLC Finans 

 

 
 

 

http://goldfusion.se/gs-lifestyle

