
   
 

Uppdatering 2022-07-21 
 

Den här uppdateringen går ut till dig som är med i PLCU men också till dig som 

under den senaste tiden visat intresse för att gå med. 

Jag försöker alltid få fram så mycket material som det bara går för att göra det 

så enkelt för alla att komma igång och hantera dessa appar osv. 

 

* Positionera dig rätt  
 

 
 

Hoppas att du har en bra dag i värmen! 

Jag vill passa på att påminna dig om min egen Summer Deal som jag kör nu i juli. 

Du kan läsa mer om den här nedanför. 

Köp/Uppgradera din Ultima Farm och få en bonus på 10% i Bitcoins direkt från 

mig, en bra deal! 

En del av er som redan tagit tillvara på det här tillfället, skickade precis iväg BTC 

värda $1650 till en av mina medlemmar. 
 

Det här året har bevisligen så här långt annars varit tufft för kryptomarknaden. 

BTC-kursen låg när året startade på nästan $47 000 och ligger just nu på cirka 

$23 000. De andra kryptovalutorna har tappat betydligt mer.  

En del menar kryptomarknaden nu troligen nått sin topp och är inget att satsa 



på. Personligen tycker jag det där är helt fel tänk! 

Det är nu som man har möjligheten att positionera rätt för nästa uppgång i 

marknaden! 

Det är under en Bear-marknad som man har chansen att kunna köpa till bra 

priser. Om du verkligen är intresserad av att kunna tjäna riktigt mycket pengar är 

det nu som du ska agera. 

Men de flesta gör precis tvärtom, köper i uppgång och säljer av vid nedgång – 

sluta med det där! 

Jag var med (sent) på den stora uppgången inom kryptomarknaden 2017, men 

fick också känna på hur en Bear-marknad fungerar inom kryptomarknaden 

2018/2019 . Det var brutalt! 

Men det gav mig också en otrolig möjlighet att vara med från starten av den 

kommande Bull-marknaden som startade 2020 och som fortsatte hela 2021. 

För jag positionerade mig helt rätt under 2018 och 2019, jag köpte kryptovaluta 

under denna period – jag sålde inget! 

Vid varje ny Bull-marknad så har nya ALL TIME HIGHS slagits gällande kurserna. 

BTC kursen nådde cirka $20 000 under Bull-marknaden 2017, men förra årets 

Bull-marknad tog BTC-kursen till nästan $69 000. 
 

Vi som var med från början inom PLCU var med på den enorma kursuppgång 

som vi hade de första månaderna, vi fick ”löneförhöjning” varje månad. 

Det var helt fantastiskt! 

Ju högre värde på PLCU, desto mer tjänar vi på vår minting. 

Men även PLCU-kursen har fått ta sina smällar under några månader nu. 

Vilket innebär att vi alla fått lönesänkning istället! 

Say What!!! 
 

 



 

Surt så klart, är ju ingen som är intresserad av att sänka sina inkomster. 

Men samtidigt är det här också en otrolig MÖJLIGHET! 

En möjlighet för att kunna positionera sig helt rätt för framtiden inom PLCU. 

Det är nu det är läge att gasa, inte bromsa! 
 

Sedan gäller det också göra lite REALITY CHECK på hur det verkligen ser ut. 

För det här med ”lönesänkning” är en sanning med modifikation. 

 

* PLCU är fortfarande den nästa mest värdefulla kryptovalutan på marknaden 

trots en kort historia på snart 8 månader. 
 

* Våra smarta kontrakt fortsätter att betala ut som vanligt, varje månad utan 

några som helst störningar. Finns inte en enda person varken av våra 

medlemmar eller någon annan heller som kan säga att de inte skulle fått betalt, 

att det smarta kontraktet inte skulle ha betalt dem. 
 

* Vi har en passiv avkastning på våra PLCU som fortfarande ligger på över 50% 

per månad. 
 

* Vi som var med på den enorma kursuppgång PLCU haft kunde också använda 

våra PLCU:s för att uppgradera våra farmar till riktigt bra priser och sätta in nya 

PLCU:s. Vi fick helt enkelt extremt mycket farm för våra PLCU:s !!! 

Vilket gör att alla som agerade under denna tid också har betydligt större farmar 

idag. En större farm genererar flera antalet nya PLCU:s. 

Självklart bör du idag ha skaffat dig flera smarta kontrakt som alla betalar ut nya 

pengar varje månad. 

Jag, började själv med min allra första farm och mitt första smarta kontrakt den 

20:e december 2020. Men idag handlar det om 30st smarta kontrakt som 

betalar ut pengar varje månad till mig. 

Tittar jag bara på idag och igår så kommer det in totalt 1.46st PLCU till min 

wallet utan att jag behöver lyfta ett finger.  

En passiv inkomst på $15 768 (med dagens PLCU kurs), drygt SEK161 000 på 2 

dagar. 
 



 
 

Se till att vårda dina grödor i din farm, sälj inte dina PLCU nu! 

KÖP istället, fyll på din farm med fler PLCU och utöka dina passiva inkomster. 

Låt dina grödor få växa, uppgradera din farm och se till istället att ta chansen att 

bli storbonde på riktigt. 

Om du tror på projektet, om du tror på det Alex förmedlat under de senaste 

veckorna. Då bör du agera nu. För vad händer om PLCU kursen skulle nå $20 000 

igen, $40 000 eller varför inte $100 000. 

Jag har fått ut $15 768 på 2 dagar med dagens kurs, tänk då hur mycket jag 

skulle få ut på samma period om kursen började röra sig uppåt igen. 

Det är så du måste tänka, du måste inse vilken möjlighet vi har just nu! 
 

Ännu en god anledning till att uppgradera din farm innan den 1:a augusti, just 

nu ingår den där Mastercard-lösningen, men inte efter den 1:a augusti.  
 



 
 

* Webinar idag 13:00! 
 

 
 

Om du har möjlighet, var med och lyssna på en PLCU presentation idag på 

engelska. Den här presentationen hålla av Emil Huremovic.  

En ung svensk kille med stor och lång erfarenhet av kryptomarknaden som jag 

också träffade på plats i Berlin under PLCU eventet i mars. 

Han håller väldigt bra presentationer och gästas dessutom av Enikö och Terry 

från vårt team! 

 

Här är länken och det är dags redan klockan 13:00: 

https://us02web.zoom.us/j/2704123309 

https://us02web.zoom.us/j/2704123309


 

Lösenord = unity 
 

* Kampanj juli, SUMMER DEAL 2022! 

Enbart under juli månad och endast EXKLUSIVT från 

DLC Finans! 

 

  
 

> För att kunna ta vara på denna möjlighet som just nu finns inom PLCU så 

behöver du skaffa dig en så STOR farm som möjligt och senare fylla på din farm 

med PLCU coins.  

Jag vill ge dig en extra god anledning att göra det nu, redan den här månaden! 

Vänta inte till sista minuten, agera i tid den här gången. 

Du kommer inte få en bättre möjlighet än NU att skaffa dig en riktigt STOR farm, 

dream BIG! 
 



 
 

Se till att din farm och dess smarta kontrakt forsätter ge dig en bra ”skörd” så 

länge det är möjligt, säkra upp mer max load i din farm (uppgradera), fyll på med 

PLCU och skapa nya smarta kontrakt via GET PROFIT-knappen i din farm!  
 

Köp/uppgradera nu i JULI (från och med idag fram till den sista juli) och få en 10% 

bonus i Bitcoins direkt från mig! 

Jag sätter in dina BTC på valfri BTC-plånbok. 
 

Detta erbjudande gäller om du köper någon av dessa Ultima Farms/Minters: 

 

* STARTER: Pris €550 

Din bonus från mig = $55 i BTC 

 

* BASIC: Pris €1100 

Din bonus från mig = $110 i BTC 

 

* MEDIUM: Pris €5500 

Din bonus från mig = $550 i BTC 

 

* PLUS: Pris €11000 

Din bonus från mig = $1100 i BTC 

 



OBS! 

Detta erbjudande gäller alltså från och med nu och fram till den 31:a juli.  

Gäller enbart för personer som får detta nyhetsbrev, ingen annan. 

 

Jag önskar dig en fortsatt trevlig sommarvecka! 
 

Mikael Eriksson 

DLC Finans 

 
 


