
 
 

Uppdatering 2021-11-22 
 

 
 

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  

 

* Viktigt live webinar direkt från GSP kontor i Dubai 
 

 

 

Vad jag har hört redan så gör nu GSB/GSP en större förändring av kursen. 

Man kommer att gå all-in gällande BLOCKCHAIN GAMING och PLAY TO EARN. 

Vilket är en mycket het trend just nu och som kommer vara det under många år 

framöver. Vi som medlemmar kommer få en möjlighet att tjäna pengar utan att 

behöva sälja något eller rekrytera andra personer till nätverket. 

Men var förbered på att det här kommer vara ett långt webinar, beräknas hålla 

på i flera timmar … 

  

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


 

You and your honored guests are invited to join our upcoming GSPartners 

Global CommUNITY online event where exciting next-level and special surprises 

will be revealed! 

Mark your calendar 

You do not want to miss what our Chairman of the Board, Mr. Josip Heit, and 

our CTO, Mr. Alex Cocindau, and some special guests will share with you! 

 

Date: Monday, Nov. 22nd, 2021 

TID: 16:00  

 

Klicka på denna länk: 

https://gspartnerslive.com  

 

Lösenord: lydianworld  

 

 

Trevlig Vecka! 
 

Mikael Eriksson – Independent Partner, Gold Standard Partners  

DLC Finans 

 

 
 

https://gspartnerslive.com/

