Uppdatering 2021-07-07
Den här uppdateringen går ut till alla som registrerat ett konto på Baccarat Staking.
Men jag kommer att jobba vidare med materialet senare när det 2.0 versionen av Baccarat
som gäller.
OBS!
Det går fortfarande registrera sig, köpa en stake och nå VIP-nivån.
Man har förlängt denna möjlighet i ytterligare några timmar.
Men måste registrera sig och betala för sin ”stake” absolut senast idag!
Registreringssidan kommer stängas senast 09:00 imorgon bitti.

Inspelat Zoom-webinar med Michael ”Michi” Sander från 2021-07-06

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.
Jag kommer att hålla er uppdaterade.
Gå igenom det här inspelade webinaret:
https://vimeo.com/571919537

- Innehåller information om varför man nu går över från version 1.0 med Bitcoin till version
2.0 med USD.
- Praktisk information om hur övergången kommer att ske mellan version 1.0 till version 2.0.
- Bilder från hur det kommer att se ut i nya backoffice i version 2.0.
- Det kommer eventuellt inte gå att logga in på backoffice i version 1.0 under några dagar när
man börjar jobba på övergången till version 2.0.
Som sagt, min egen plan är att först hjälpa så många som möjligt att få sin VIP status klar och
allt på plats. Sedan hjälpa till med allt som har med övergången till Version 2.0 att göra.
Det är full fokus på detta just nu, resten tar vi senare.
Jag kommer senare ta fram videomaterial om hur du använder backoffice i version 2.0.
Kommer också ta fram material för dig som vill arbeta aktivt med att visa Baccarat Staking till
andra. Jag tror personligen att det här ett projekt som attraherar många.
Det är i grund och botten 100% passiva inkomster, man låser inga pengar, med version 2.0
kommer man kunna starta med endast $500.

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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