
 
 

Hej DLC Finans-medlem 
2021-12-07 – UPPDATERING 

 

Det här är nyhetsbrevet som vänder sig till dig som medlem här på DLC Finans. 

Det här nyhetsbrevet heter från och med september (2021) Digitala Affärer. 

Vårt mål är att skicka ut detta nyhetsbrev cirka 2-4 gånger per månad med uppdateringar och en del 

nyheter som handlar om de intresseområden som vi arbetar med inom DLC Finans. 

Du hittar alltid våra nyhetsbrev på medlemsidan, menyval ”Download” och sedan ”Nyhetsbrev”. Där 

kan du läsa alla våra tidigare nyhetsbrev. 

En viktig del för DLC Finans är att alltid se till att erbjuda våra medlemmar bästa möjliga support och 

dessutom att frekvent hålla våra medlemmar uppdaterade. 

Inom DLC Finans finns det idag flera olika projekt som rullar parallellt. 

För varje koncept som vi arbetar med jobbar vi även med speciella nyhetsbrev/uppdateringar kring 

aktuellt koncept. 
 

* Förändringar på gång 2022 inom DLC Finans 
 

 
 

Vet inte om du läste vårt förra nyhetsbrev, där kunde vi berätta om att vi nu 



börjar göra oss redo för nästa år. 

Först ska vi passa på att ta lite ledigt under jul- och nyårshelgen. 

Men sedan kommer vi ta tag i det direkt. Dags att förändra och förnya! 

DLC Finans kommer under 2022 att upphöra som ett kostnadsfritt medlemskap. 

Du kommer fortsatt att få våra nyhetsbrev utan kostnad. 

Vi väljer att satsa all kraft och energi på att hjälpa våra PREMIUM medlemmar i 

INNER CIRCLE och DMG! 
 

   
 

Bakgrund: 

- Nästa år startar jag (Mikael) upp mitt 21:a år som jag arbetat med det här med 

research/skriva om nätets olika inkomstmöjligheter. 

Jag har alltid haft som mål att kunna lägga mer tid på min egen trading och mina 

egna investeringar inom valutahandel/krypto osv. 

Att jobba med research, driva medlemssidor och hålla uppdaterade via olika 

nyhetsbrev kräver sin tid. Från och med nästa år väljer jag att fördela min tid på 

ett annat sätt. Mer tid på mina egna affärer och resten av tiden full fokus på att 

hjälpa våra PREMIUM medlemmar. 

Det vill säga de som har köpt ett medlemskap i DMG – Digital Mastermind 

Group och/eller i vår Inner Circle. 

Det här är våra AKTIVA medlemmar, det här är personer som valt att satsa och 

tro på det vi gör inom DLC Finans.  

Därför känns det som en självklarhet att det är här och med dessa personer som 

vi ska satsa vår tid! 

 

Som INNER CIRCLE/DMG medlem har du direkt tillgång till ett brett utbud av 

olika inkomstkällor, de allra flesta handlar dessutom om helt passiva inkomster. 
 

Våra Inner Circle medlemmar har exempelvis redan tillgång till dessa passiva 

inkomstkanaler: 
 

> Valutahandel, passivt som genererat stadiga +5% per vecka hela året. 



Ett koncept som funnits i över 2 år. 

 

> Kryptokoncept (nodes) som genererat stadiga +10% per månad hela året, helt 

passivt. Ett koncept som nu också har över 2 års historik. 
 

> Ett unikt koncept inom en viss typ av spel som vi haft igång sedan sommaren 

2021, passiva inkomster på cirka +10-15% per månad. 

 

Du kan läsa om andra framgångshistorier från 2021 här: 

https://dlcfinans.se/december21kampanj 
 

Det är så här det funkar… 
 

 
 

1: Vi visar våra medlemmar vart vi själva valt att satsa våra pengar på. 

Vi erbjuder inga som helst garantier på att dessa inkomstkällor kommer att 

fortsatta generera pengar för evigt. 

Målet är att skapa en ”inkomstportfölj” bestående av olika typer av 

inkomstkoncept från olika nischer. Som medlem har du tillgång till instruktioner 

på svenska om hur du kommer igång med de olika inkomstkällorna som vi 

presenterar på insidan. Du får också löpande uppdateringar gällande de olika 

och aktuella inkomstkoncepten som vi arbetar med, dessutom tips och råd längs 

vägen hur du kan sänka ditt risktagande och maximera dina vinster. 

 

2: Vi visar även våra tester av olika inkomstkoncept. 

Det är via tester och researcharbete som gör att vi kan presentera nya 

intressanta inkomstmöjligheter. Våra medlemmar får möjligheter också att vara 

med på olika webinars där vi presenterar nya koncept. 
 

3: Följ våra löpande resultat 

Via våra månatliga rapporter som vi publicerar kan du sedan som medlem enkelt 

följa vilka resultat som dessa aktuella inkomstkanaler som vi arbetar med 

https://dlcfinans.se/december21kampanj


levererar varje månad. 
 

Enkelt och smart, eller hur! 

Vi erbjuder något som ingen annan gör i Sverige. 
 

Är du verkligen seriöst intresserad av att skaffa dig en eller flera inkomstkällor 

via nätet så är det dags nu att bestämma dig! 

Men vill du ha tillgång till vår insider information så måste du ha ett INNER 

CIRCLE/DMG medlemskap! 

 

TIDSBEGRÄNSAT erbjudande:  

 
 

Om du fortfarande inte har skaffat någon av våra PREMIUM-tjänster så är det 

här din chans… 

Ta chansen och prova båda våra PREMIUM tjänster under 100 dagar för en 

riktigt låg kostnad. 

 

Du kan läsa mer om det här aktuella erbjudandet som är öppet under 10 dagar 

här:  

https://dlcfinans.se/december21kampanj 
 

På samma sida kan du även läsa om några av våra framgångshistorier från det 

här året (2021).  

Snart ska vi skifta år igen och vi kan redan nu garantera att våra medlemmar 

inom INNER CIRCLE/DMG kommer att få fullt upp under 2022. 

Nya spännande inkomstkanaler kommer att lanseras under nästa år. 

Har du redan något av dessa medlemskap DMG eller INNER CIRLCE så behöver 

du inte göra något, du kommer även i fortsättningen få all vår insider 

information gällande nätets allra bästa inkomstkanaler. 

 

https://dlcfinans.se/december21kampanj


Trevlig Vecka! 
 

 
 

Mikael Eriksson 

 


