
 
 

Uppdatering 2021-10-07 
 

 
 

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 inspelat webinar från den 1:a oktober 
 

 

Ett bra sätt att hålla dig uppdaterad kring allt det senaste inom detta projekt är att lyssna på 

dessa webinars med uppdateringar direkt från ledning på GSB. 

https://www.facebook.com/priska.king/videos/552746432672614 

 
Mycket fokus just nu på G999 Tower, ett imponerande fastighetsprojekt i Dubai där du som 

GSP-medlem har möjlighet att köpa andelar. 

 

https://www.facebook.com/groups/gspartners
https://firstmarketcap.com/
https://t.me/G999commUNITY
https://www.facebook.com/priska.king/videos/552746432672614


 
 

Det finns nu också en rätt så omfattande PDF som presenterar hela koncept, finns att hämta 

inne på backoffice på GSP. 

 

 
 

Men vill du ha ännu mer information om detta fastighetsprojekt så har du chansen att ikväll 

vara med och lyssna live på John Johnson som kan allt om detta projekt! 

 

 

 

Klockan 20:00 idag 2021-10-07. 

Zoom-länk: GSPartnersLive.com  

 

 



Trevlig Vecka! 
 

Mikael Eriksson – Independent Partner, Gold Standard Partners  

DLC Finans 

 

 
 


