Uppdatering 2021-07-06
Den här uppdateringen går ut till alla som registrerat ett konto på Baccarat Staking.
Men kommer att jobba vidare med materialet senare när det 2.0 versionen av Baccarat som
gäller.
Men i nuläget gäller det bara att försöka hjälpa så många som möjligt innan vi når deadlinen
där vi inte längre kan säkra upp denna värdefulla VIP status.
Det är redan flera av er som redan igång och för de som hann få in sin stake i tid så började
det väldigt bra, +5.79%

Det är fortfarande Baccarat Staking 1.0 som gäller.
Vi ska snart gå över till version 2.0 och alla kommer information om vad du behöver göra
senare på vad som behövs göras för att komma över till den nya plattformen.
Men som sagt, det som gäller nu är att säkra sin VIP-position. Resten tar vi efter det!
Har du registrerat ett konto på Baccarat Staking men ännu inte köpt din första stake, då är
det viktigt att du gör det NU!
Jag är i direktkontakt med Michi och hans team.
Michael ”Michi” Sander är en otroligt ödmjuk, trevlig och öppen person.
Han har hjälpt mig och har erbjudit en mycket bra support till mig och mina medlemmar.

Min egen plan är som sagt att första hjälpa så många som möjligt att få sin VIP status klar
och på plats. Sedan hjälpa till med allt som har med övergången till Version 2.0.
Sedan kan vi bygga därifrån där jag bland annat kommer hjälpa alla som är intresserade av
att kunna visa detta smarta system/projekt till andra.
Kommer ta fram sidor som du kan använda dig av för att enkelt kunna förklara och visa det
här för andra.
För det finns väldigt bra inkomstmöjligheter inom affiliateprogrammet kopplat till Baccarat
Staking. En god möjlighet att bygga upp en löpande inkomst utan allt för mycket jobb.
Med version 2.0 så kommer Baccarat Staking öppna upp för ännu fler människor från hela
värden, lägsta insats/stake sänks till $500 och man kommer att kunna betala i USD istället
för Bitcoin.
Förutom en bra kompensationsplan så finns det även bra bonusar om man når vissa nivåer.
Exempelvis ta in 5st personer som också blir aktiva stakers, då tjänar $1000 som bonus.
Pengar du kan ta ut eller om du vill öka på din stake.

Jag har spelat in den här videon som visar hur jag köper en ny stake inne på Baccarat Staking.
Den visar hur man betalar BTC via Coinpayments som är den betalningslösning som Baccarat
Staking använder sig av just nu.
https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/crihj0V1sEz

Man betalar alltså i BTC i det här läget.
För att du ska kunna betala i BTC behöver du ha tillgång till en e-wallet, en Bitcoin-plånbok
som du använder för att kunna genomföra din betalning.

Exempelvis, Wirex.
Baccarat Staking använder sig av en betalningslösning som heter Coinpayments.
Du får en upp en betalningsadress dit dina BTC ska skickas till, sedan tar det några minuter
innan betalning går igenom.
Du får även ett kvitto via e-post från Coinpayments om detta.
Dina BTC hamnar sedan inne på backoffice på Baccarat Staking som ”Pending Stake”.
För att din stake ska kunna bli aktiv istället för ”pending” behöver du skicka in det här
avtalet:
https://stake.baccaratbusiness.com/files/StakeAgreement.pdf
Om du inte har tillräckligt med BTC på den Bitcoin-plånbok du använder dig av idag och har
då ett behov av att snabbt kunna fylla på din BTC-plånbok så kan exempelvis Btcx användas
för att köpa mer BTC och sätta in (Swish, kort osv.) på din Bitcoin-plånbok:
https://bt.cx/sv

Bra grupper att vara med i som har med Baccarat Staking att göra:
Facebook: Crypto Country Boys/Baccarat Staking
https://www.facebook.com/groups/3102431056710078
Telegram:
https://t.me/baccaratacademy
* Ny Telegram-grupp för Baccarat Staking medlemmar från Europa (engelsktalande):
https://t.me/joinchat/HoJ8TUkORbM4N2Ux
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