
 
 

Uppdatering 2021-02-16 
 

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. 

 

* G999 skapar uppmärksamhet och handelsvolymerna ökar kraftigt! 
 

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


 
 

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

Personligen tycker jag att det redan har hänt massor! 

Men efter att i måndags kväll lyssnat på ett 2.5 timmars webinar så förstor jag att det här är 

verkligen bara början! 

GSB Gold Standard Group känns som helt rätt företag att arbeta med just  nu och jag tror att 

framtiden ser mycket positiv ut för våra G999 coins! 

Det är  också mycket positivt som hänt den allra senaste tiden som har med G999 att göra. 

Det finns en väldigt stark community bakom G999 som dessutom jobbar stenhårt. 

 

G999 lanserad på marknaden den 15:e december 2020.  

Volymerna var låga och det var säljarna som styrde marknaden, det var några som sålde av 

sina G999 coins till vilket pris som helst – BIG MISSTAKE! 

 

Men nu börjar marknaden vakna, G999 börjar få uppmärksamhet och lanseringen på HitBTC 

har gjort att volymerna ökat. Nu finns även G999 listat på Coinmarketcap.com. 

Som också bekräftar hur volymerna ökat kraftigt senaste tiden. 

 

 
 

Men G999 finns nu även listat på andra sådana här sidor som bevakar kryptomarknaden, 

exempelvis Coinbase, Coinpaprika och CoinGecko. 

 

En annan starkt bidragande faktor är att ”Price Maker Strategy-teamet” engagerat hela 

communityn med att vara med i WorldBets röstning på Telegram. 



Japp, det var WorldBets som låg bakom ökningen i aktien GameStop och som också fick fart 

på kursen för kryptovalutan Dogecoin med tusentals procent.  
 

 
 

Vad är det för röstning/tävling? 

Informationen om detta från ”Price Maker gruppen”: 

 

 
 

Kan också säga att det är G999 som leder den röstningen/tävlingen! 

Men röstningen pågår fram till den 1:a mars, så lång tid kvar. 

Har du Telegram-appen kan du också vara med och rösta, du hittar World Bets här: 

https://web.telegram.org/#/im?p=@WorldBetsTG 

 

Det enda du behöver göra är att gå in och skriva exempelvis, gör det varje dag! 

#G999 rising! 

 

Det är alltså flera olika aktiviteter som pågår samtidigt som alla leder till att fler och fler får 

upp ögonen för G999. 

https://web.telegram.org/#/im?p=@WorldBetsTG


Communityn gör sin del, samtidigt som företaget GSB gör sin del och jobbar aktivt med att 

G999 ska listas på ännu fler av de riktigt stora exchanges som finns. 

Skulle dessutom vårt G999-projekt vinna World Bets omröstning, oj! 

Då kan det börja röra sig snabbt – uppåt så klart! 

 

Här kan du lyssna på den senaste uppdateringen från Price Maker Strategy: 

https://youtu.be/3QfRlviIpWs 

 

 
 

Det är alltså många som gör sitt och engagerar sig för det här projektet ska kunna lyfta. 

Du kan också vara med och engagera dig! 

 

* Gå med i WorldBets-gruppen på Telegram och rösta på G999 varje dag! 

* Gå in på  https://www.coingecko.com/sv/coins/g999 klicka på tummen upp på sidan. 

* Gå in på https://coinmarketcap.com/currencies/g999 och gör samma sak, tummen upp 

som gäller! 

 

 
 

 

Voymerna ökar, köparna har börjat ta över = EFTERFRÅGAN ökar. 

Kombinera detta med G999:s smarta ”Deflationary Model” som gör att tillgången på G999 

sakta men säkert kommer att reduceras = TILLGÅNGEN minskar. 

 

Känns som vi är på helt rätt väg och de allra senaste tillskotten från GSP gällande aktuella 

kampanjer kommer få fart på detta ytterligare! 

 

* Det allra senaste från GSPartners! 

https://youtu.be/3QfRlviIpWs
https://www.coingecko.com/sv/coins/g999
https://coinmarketcap.com/currencies/g999


 

 

 

Som sagt, jag var med på ett 2.5 timmars långt webinar i måndagskväll. 

Det händer så mycket inom det här företaget att det tar sin tid att gå igenom allt på en kväll. 

Därför kan det också vara svårt att kunna sammanfatta allt i ett enda nyhetsbrev, därför 

kommer jag dela upp informationen i delar. 

Sedan är det inte heller helt enkelt för mig att kunna förstå all information direkt, ibland 

behöver man lite längre tid på sig för att förstå allt det nya. 

Dessutom efter att jag hade lyssnat på visionerna från företagets CEO Josip Heit så började 

det snurra i huvudet … 

Berättar mer i ett kommande nyhetsbrev. 

 

Men låt oss ta de olika delarna bit för bit och inte allt på en gång. 

Jag börjar med att berätta GSPartners Market Vouchers vilken är ett väldigt bra och smart 

tillskott! 

Den här kampanjen kommer samtidigt hjälpa till med att öka voymerna för KÖP av G999 på 

marknaden samtidigt som man ”bränner” G999 coins vilket minskar tillgången! 

 

Den här informationen finns nu tillgänligt inne på backoffice på GSP: 

 

 
 

OBS!  
Du måste vara en BRAND ADVANTAGE medlem (Basic eller Premier) för att kunna vara med 

på denna kampanj! 

Inte med BA-medlem ännu?  

Hallå, kom igen nu!  

Det fixar du här: 

 



- BASIC 

https://gspartners.global/promotions/brand-advantage-basic 

- PREMIER 

https://gspartners.global/promotions/brand-advantage-premier 

 

För dig som redan är BA-medlem, gör så här: 

https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/crnb6ZSE2i 

 

Med en GSPartners Market Voucher så hjälper en ”robot” till med att köpa upp G999 coins 

ute på marknaden. Allt går snabbt och smidigt! 

Du köper för förbestämda belopp och roboten gör resten. 

Ett väldigt enkelt sätt för dig som vill säkra upp ännu mer G999 coins, samtidigt som du 

skaffar dig en möjlighet att vinna en så kallad G999 Masternode. 

 

 
 

En G999 Masternode består av 749 999st G999 coins. 

Dessa masternodes ger dig en passiv inkomst, då en masternode genererar minst +7.5% per 

år i nya G999 coins! 

Genom att använda dessa Market Vouchers så får du också fler så kallade Legacy Points. 

 

 
 

Vilket har med denna kampanj att göra:  

https://gspartners.global/promotions/incentive 

 

Mycket som händer samtidigt som du kan se! 

Kommer att komma ut med en ny uppdatering igen så fort jag har hunnit samlat upp mer 

informtion och även samlat mig själv …. 

 

Avslutar med att rekommendera GS Lifestyle till ALLA som är intresserade av att kunna 

köpa/sälja/spendera kryptovaluta. 

Kolla in denna kort film som presenterar GS Lifestyle: 

https://youtu.be/efuI80rAlHM 

 

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

https://gspartners.global/promotions/brand-advantage-basic
https://gspartners.global/promotions/brand-advantage-premier
https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/crnb6ZSE2i
https://gspartners.global/promotions/incentive
https://youtu.be/efuI80rAlHM


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 

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 

 

Trevlig Vecka! 
 

Mikael Eriksson – Independent Partner, Gold Standard Partners  

DLC Finans 

 

 
 

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

