
 
 

Hej DLC Finans-medlem 
2022-07-18 – 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. 

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

kan du läsa alla våra tidigare nyhetsbrev. 

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. 
 

* Hur har din sommar varit så här långt? 
 

 
 

Jag hoppas att du haft en bra sommar så här långt. Vi är redan djupt inne i juli 



men fortfarande några härliga sommarveckor kvar! 

Har börjat dyka upp mejl i inboxen med frågor om vi lagt av, om vi inte längre 

kommer ge ut det här nyhetsbrevet och arbeta med materialet på 

medlemssidan. 

En bra fråga som jag inte har ett riktigt klart svar på ännu. 

Men som jag tidigare berättat så har vi medvetet valt att satsa på att uppdatera 

och jobba tillsammans med våra Premium-medlemmar = betalt medlemskap. 

Tidigare somrar har vi på DLC Finans alltid använt för att uppdatera våra sidor 

och allt vårt informationsmaterial. Gjort oss redo för en ny höstsäsong. 

Men den här sommaren valde vi en annan väg och vi har inte gjort en enda 

uppdatering av våra sidor. 
 

Vad har hänt? 
> Har vi tappat fokus, har vi gott och blivit lata eller har affärerna gått åt pipan 

fullständigt? 
 

 
 

Vi har jobbat med att testa, analysera och skriva om olika 

inkomst/affärsmöjligheter under många år. Det har handlat om inkomstkoncept 

inom massor av helt olika intresseområden.  

Vi har jobbat på ungefär samma sätt under väldigt många år. 

Lathet finns inte vårt DNA, så har inget med det att göra. 

Men samtidigt finns det ingen anledning att ”gå över ån efter vatten”. 

Finns ingen vinning eller prestige att alltid jobba hårt, speciellt om man inte 

behöver det! 



För affärerna har gått mycket bra, dessutom har vi under de senaste åren byggt 

upp en mycket stark portfölj med PASSIVA INKOMSTKANALER. 

Det innebär idag att vi kan jobba betydligt mindre och ändå tjäna mer pengar än 

tidigare – en bra kombination eller hur! 

Därför har vi också medvetet valt att inte jobba så mycket under den här 

sommaren, för allt rullar på fint ändå! 

Det trevliga är att även många av våra många av våra Premium-medlemmar som 

följt oss de senaste åren också har stora framgångar i år. 

Detta samtidigt som 2022 har varit en katastrof om man ser på det från ett 

globalt perspektiv.  
 

Ja, du vet ju säkert hur det ser ut där ute just nu… 
 

 
 

Det här första halvåret av 2022 har varit mycket tuff för hela världsekonomin. 

Stockholmsbörsen har haft sin sämsta start sedan 1932, med ett fall på 29.2%. 

Inflatationsspöket har slagit till med en enorm kraft som överraskat Riksbanken. 

Senaste månaden var inflationstakten uppe på 8.5% i Sverige. 

Nu försöker man bromsa inflationen genom att höja räntan, vilket också kylt ner 

bostadsmarknaden. 

Men även den svenska kronan har fått mycket stryk den senaste tiden, tydligt 

gått sämst i hela världen efter krigsutbrottet. 

 



 
 

Energipriserna fortsätter att stiga, livsmedelspriserna har gått upp kraftigt. 

Kryptomarknaden har tappat rejält och gått in i en bear-marknad där Bitcoin 

tappat nästan 50% av sitt värde under det här första halvåret. 

Inte ens klassiska investeringar under kristider som exempelvis guld/silver har 

levererat några bra resultat. 

Guldet har tappat dryga 3% under senaste halvåret, silver har under samma 

period tappat nästan 17%. Svårt att veta hur man ska placera sina pengar idag. 

Dessutom tror många att vi nu är på god väg in i en lågkonjunktur. 

Kristider helt klart men samtidigt finns det alltid möjligheter där ute, det skapas 

också nya möjligheter under perioder med ekonomisk kris. 
 

För samtidigt som allt detta så har flera av våra Premium- medlemmar 

kunnat skaffat sig en ekonomisk frihet under 2022!!! 
 

 

 

Jag kan inte tacka dig nog för denna möjlighet gick med 29/12-2021. 

Idag får jag lön flera gånger i månaden helt underbart, det levererar sexsiffriga tal per månad  

Mats 



Hej Mikael! 
Med en relativt liten insats i början så har det ändrat mitt liv totalt. Jag kan nu gå i pension i 
höst. Jag har investerat en del av vinsten i ett par andra passiva inkomstkällor, som också gått 
bra! Stort tack för all hjälp jag har fått genom åren, du har alltid ställt upp för mig! 
Jockum 
 
Jag har under detta halvår kunnat ta in min familj i detta och ser att de kommer att ha en fin 
ekonomisk framtid. 
Jag ser också med stor glädje fram emot mina månadsutbetalningar som nu faktiskt är 6-
siffriga. Helt otroligt 
Känns bra att inte behöva oroa sig för ökade kostnader och lågkonjunktur. 
Marianne 
 

Mitt första halvår har varit fantastiskt. Min anställning som jag hade har jag avslutat, så nu 

njuter jag av lååååång ledighet .  

Helt klart det bästa som hänt mig vad gäller ekonomi. 

Roger 

 

Några exempel, några få meningar från mejl som några av våra medlemmar 

skickat. Glad och nöjda medlemmar som bevisligen skaffat sig livsförändrande 

inkomster med hjälp av vår information.  

Medlemmar som jag personligen jobbat tillsammans med under många år. 

Personer som jobbat hårt för att kunna nå framgång och som nu också kan njuta 

av det som heter passiva inkomster. De kan jobba mindre samtidigt som de 

tjänar mer pengar. 
 

Är det något som även skulle vara intressant för dig? 

Skicka ett mejl till mig och berätta hur det ser ut för dig idag, berätta om hur du 

ville att det skulle se ut. 

Du når mig på: mikael.dlcfinans@gmail.com  

 

Kanske kan jag och DLC Finans hjälpa även dig, hitta en lösning för just dig som 

anpassas efter dina ekonomiska förutsättningar och kunskaper. 

Mitt personliga mål när jag en gång i tiden drog igång DLC Finans var att kunna 

hjälpa så många av mina medlemmar som möjligt att bli ekonomiska fria. 

Det här året har också rekordmånga av våra medlemmar nått denna ekonomiska 

frihet. Där har du vårt fokus de närmaste månaderna, att kunna hjälpa ännu fler 

personer att nå ekonomisk frihet. 

 

Jag önskar dig en fortsatt trevlig sommar! 
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Mikael Eriksson 

 


