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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 viktigt att du förstår att jag (Mikael Eriksson) är en affiliate/partner inom GSP 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, 

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. 

 

Mera informationskanaler för dig som vill följa utvecklingen inom G999/GSP osv: 
 

Aktuell kurs + Whitepaper m.m. 

https://firstmarketcap.com 

 

Telegram: 

https://t.me/G999commUNITY  

 

* GSB/GSP webinar från den 20:e september 
 

 

 

Får ibland mejl med frågor kring vad jag nu tror om G999, om detta kryptoprojekt någonsin 

kommer lyfta? För G999 coin har ju bevisligen svårt att ens nå 1 cent. 

Bra fråga! 

Låt mig ge dig lite fakta i målet. 
 

Visst, jag hade också både trott och hoppats att kursen på G999 skulle ligga högre idag än 

vad den gör. 

Men samtidigt har jag full förståelse för att den här typen av projekt tar sin tid att utvecklas. 

Det här är fortfarande ett väldigt nytt projekt. Det kommer att krävas sitt tålamod och mer 

långsiktigt tänk innan vi kan få upp värdet på våra coins. 

Samtidigt om man följer de uppdateringar som görs från företaget kring detta projekt så kan 

man konstatera att det fortfarande finns ett stort självförtroende och beslutsamhet att ta 

detta projekt till helt andra nivåer. 

Sedan satsas det också kapital för att kunna nå dit, det finns finansiella muskler bakom 

G999-projektet. 

Ett bra exempel är de väldigt generösa priserna man erbjuder i sina kampanjer för att kunna 

https://www.facebook.com/groups/gspartners
https://firstmarketcap.com/
https://t.me/G999commUNITY


bygga upp GSP. Det här är för dig som vill jobba aktivt med marknadsföringen av GSP. Det 

här är pengar man satsar för att marknadsföra projektet! 

Har du sett den senaste kampanjen – Super Dream Incentive? 

Man ger bort över 8 miljoner USD i priser. 

 

 
  

Hur många andra företag har du sett erbjuda sina affiliates/partners 8 miljoner USD i en 

promotion? 

Det här med marknadsföringen av projektet handlar om att bygga upp communityn, skapa 

mer intresse och uppmärksamhet. 

Men resten är rätt logiskt faktiskt, resten handlar egentligen om mattematik… 

 

 
 

Det handlar givetvis i grund och botten om TILLGÅNG och EFTERFRÅGAN, något som gäller 

för alla olika kryptovalutor som finns på marknaden. 

Det här är givetvis något som företaget är fullt medveten om. 

En sammanfattning på hur det ser ut grafiskt, se bilden nedanför! 

 

 



 

EFTERFRÅGAN 

 

Därför arbetar man med att öka efterfrågan. Det gör man genom att utveckla produkter och 

tjänster inom projektet där man använder sig av G999 och den egna blockkedjan.  

Det handlar om det som kallas för USABILITY, det vill säga användbarhet. 

Att utveckla nya produkter/tjänster för blockkedjan tar givetvis sin tid. 

GSB kommer lansera flera olika produkter/tjänster under 2021/2022. 

Ju mer användbara produkter och tjänster där G999 blockkedjan används, desto större 

efterfrågan efter G999 coins! 

 

TILLGÅNG 

 

Man jobbar redan med en sådan kallad deflatorisk modell som ni kan läsa om här: 

https://deflationary.g999main.net 

 

Sedan finns också andra planer där man arbetar med för att minska tillgången på antalet 

G999 coins som finns ute på marknaden. 

Målet är att alltså att strypa tillgången samtidigt som man ökar efterfrågan. Det är så man på 

ett logiskt sätt kan öka värde för varje G999 coin. 

Man kan ju då fråga sig varför man från början lanserade så många coins på marknaden, 

varför höll man inte nere på antalet coins som lanserades från början? 

Det har mycket att göra med historian bakom detta koncept, kom ihåg att vi alla kommer 

från Karatbars och deras KBC coins ifrån början. 

Det var många KBC coins som skulle överföras till nya G999 coins! 

 

Det är väldigt enkelt att köpa nya G999 coins inne på GSP nu mera! 
Ett sätt för att skapa mer köp av just G999 coins är att göra det snabbt och enkelt att kunna 

köpa dessa coins. 

Inne på GSP backoffice är det nu mera väldigt enkelt att köpa G999 coins med USDT/ETH 

eller BTC. Det går även att köpa med väldigt små belopp. 

Se denna video som visar hur jag gör en exchange inne på GSP backoffice: 

https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/crQ36xV6O6o 

 

 

Enklaste och bästa sättet för att följa det allra senaste inom GSP är att följa den officiella 

Facebook-gruppen och vara med på de webinars som arrangeras varje månad med 

uppdateringar direkt från företaget. 
 

Senaste tillfället för detta webinar var i måndags, den 20:e september fick vi en ny 

genomgång och uppdatering bland annat direkt från företaget. 
 

Jag rekommenderar dig att lyssna på detta inspelade webinar: 
https://www.facebook.com/priska.king/videos/577613326761728 

https://deflationary.g999main.net/
https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/crQ36xV6O6o
https://www.facebook.com/priska.king/videos/577613326761728


 

Lyssna speciellt på informationen från Alex och Josip. 

 

 

Ibland kan det vara svårt att uppfatta och tolka den informationen som ges på dessa 

webinars. Så här uppfattar jag personligen det som Josip säger gällande den aktuella IPO:n. 
 

- Den 15/10 lanseras en IPO då kommer vi också veta vilket datum som gäller för en 

listning på börsen. 

- Han säger att det London Stock Exchange där listningen kommer ske. 

 

Mer än så vet vi inte idag gällande denna planerade börslansering. 

Men som sagt, efter den 15:e oktober kommer vi få mer information och fakta gällande vad 

som egentligen gäller. 

 

Trevlig Vecka! 
 

Mikael Eriksson – Independent Partner, Gold Standard Partners  

DLC Finans 

 

 
 


