
 
 

Uppdatering 2021-02-12 
 

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.  

 

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. 

 

* Senaste om GSP/G999 projektet 
 

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


 
 

Hela det här projektet startades upp för nästan 2 månader sedan. 

Vi är hara alltså bara varit igång med detta spännande projekt under en väldigt kort period, 

men redan har mycket hänt. 

Men det här är bara början! 

 

Våra G999 coins är ute på den öppna marknaden och nyligen lanserades vår coin på en av de 

största exchanges som finns på marknaden – HitBTC. 

Handelsvolymerna för G999 coin har ökat. Med nya exchanges som introducerar G999 

kommer volymerna kunna öka ännu mer. Jag är övertygad om att vi också kommer få se 

betydligt bättre kurs under året för G999. 

Men det gäller att vara tålamodig och låta hela projektet få mogna. 

 

För är det något som jag lärt mig när det kryptomarknaden under de 5 åren som jag aktivt 

arbetat med den här marknaden är att det gäller att vara ”kylig”. 

Det här är förvisso en snabbrörlig marknad och väldigt mycket kan hända på kort tid.  

Men man måste också ha rimliga förväntningar på hur snabbt det ska gå! 

Problemet är att de allra flesta trycker på säljknappen för tidigt!  

Det gäller även mig, låt mig få ta ett exempel… 

 

I slutet av 2017 hade den här marknaden en riktigt boom. 

BTC priset steg till cirka $20 000 i slutet av det året, men sedan föll marknaden och vi klev in i 

en rätt lång så kallad ”Bear-marknad”. 

Vi på DLC Finans började skriva 2019 om att det skulle komma en ny sådan här krypto-boom 

och denna boom skulle vara ännu kraftfullare än det vi hade sett 2017. 

Vårt råd var att man skulle börja positionera sig rätt för att kunna vara med på denna nästa 

våg som skulle rulla in. Men varken vi eller någon annan visste inte riktigt när den skulle 

komma… 

I början av 2020 började det se riktigt bra ut för kryptomarknaden och det fanns tydliga 

tecken på att vi snart kunde kliva in i den här nya boomen. 

Sedan kom pandemin och ALLT störtdök! 

 



Vi hade precis innan exempelvis köpt in oss på kryptovalutan Binance Coin (BNB), köpte för 

$23. Corona drog ner priset till $9, inte kul alls… 

Men kryptomarknaden hämtade sig snabbt, kurserna steg igen. 

Men det hände inte så mycket kring BNB, började få en känsla att det inte skulle hända så 

mycket heller med BNB och sålde av alla BNB i augusti för $29. Blev ju ändå en vinst på 

+26%.  

Under slutet av 2020 så började kursen på framför allt BTC stiga kraftigt, den nya krypto-

boomen rulllade in med stor kraft och tog BTC-kursen till nya all-time highs! 

I förra boomen (2017) så hade alltså BTC nått $20 000, den nya boomen har så här långt 

tagit BTC till en (ATH) på $48 745! 

 

Vad hände då med BNB, Binance Coin? 

 

 
 

Kostar just nu $125! 

Kostade alltså för mindre än ett år sedan $9… 

Det säger en hel del om vad som är möjligt inom denna kryptomarknaden. 

Men det gäller att INTE sälja för tidigt, det gäller att ha tålamod! 

Samma sak inom G999, vår tid kommer! 

 

* Uppdateringar från Brian McGinty 
 



 
 

 
 



 
 

 

* GS Lifestyle – din egen e-bank! 
 

 
 

För att läsa mer om GS LIFESTYLE, logga in på GS Partners här och läs under denna meny: 

https://gspartners.global/lifestyle 

 

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 (Fiat) 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! 

Det här alltså inte en exchange och det här ingen vanlig e-wallet, det här ger dig tillgång till 

https://gspartners.global/lifestyle


ett kryptovänligt bankkonto (Storbritannien, FCA-reglerat). 

 

Se GS-Lifestyle från insidan, jag har spelat in den här videon som visar delar av GS-

Lifestyle! 

https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/crnXo1SqPw 

 

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 kommer att återkomma under nästa vecka med en ny uppdatering. 

På måndag den 15:e februari kommer jag vara med på nästa stora GSP-webinar och ta del av 

det allra senaste. Efter det går jag ut med min nästa uppdatering! 

 

Trevlig Helg! 
 

Mikael Eriksson – Independent Partner, Gold Standard Partners  

DLC Finans 

 

 
 

https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/crnXo1SqPw
http://goldfusion.se/gs-lifestyle

