
  
 

Uppdatering 2022-08-24 
 

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. 
 

*  Money printer goes brrr… 
 

 
 

Vore det inte som en dröm, att ha sin egen ”sedelpress” där hemma? 

Behöver du köpa nya kläder men har tomt på kontot, inga problem – bara att 

dra på ”sedelpressen” och producera nya pengar! 

Sanningen är att PLCU är nog det närmaste vi kan komma till att faktiskt kunna 

säga att vi har skaffat oss en egen ”sedelpress”… 
 

Hur får vi då fart på den här pengamaskinen då? 

Det är enkelt, det funkar i praktiken så här: 
 

> Köpa PLCU coins  

> Köp en farm med minter  

> Fyll din farm med PLCU coins  

> Aktivera din farm genom att klicka på ”GET PROFIT” inne i din farm och starta 

upp ett smart kontrakt på blockkedjan som ser till att helt automatiskt får 

betalt varje månad – luta dig tillbaka! 

Inte så svårt… 
 



 
Uuuhhhh, kan det verkligen vara så enkelt? 

 

Du tjänar pengar på att producera nya PLCU coins, din farm producerar nya 

PLCU coins enligt förutbestämda regler och kontrakt. Du vet på förtid hur 

mycket PLCU du kommer få, du vet NÄR du kommer få dina nya PLCU coins. 

Det här har därför ingenting med klassiga investeringar att göra! 

Investerar du pengar i aktier, i valuta, trading så kommer dina resultat att 

variera från månad till månad. Ibland går det bra, ibland går det betydligt 

sämre. Men det här är helt annorlunda! 

Du vet hur mycket coins du kommer att tjäna på förtid. Hu mycket du verkligen 

kommer att kunna tjäna har med PLCU kursen på marknaden att göra. 

Hur mycket vi kommer att tjäna inom PLCU hänger väldigt mycket på hur 

kursen utvecklas, men oavsett är det här utan tvekan marknaden bästa 

erbjudande! 
 

Checka exempelvis in den här uträkningen, utgår från att 1st PLCU kostar 

$10 000 och att man köper en MEDIUM farm/minter. 

Exemplet utgår även från dagens aktuella så kallade MAX LOAD, det vill säga 

hur många PLCU:s du max kan ha i din farm.  
 



 
 

Snacka om potential! 

Dessutom går det alltså att tjäna pengar även fast PLCU-kursen sjunker med så 

mycket som 70%. 

Vinsterna som går att göra om PLCU-kursen istället skulle gå upp mot nya 

höjder igen är inget annat än makalösa! 

Det uttalade ju målet från Alex är ju att PLCU ska upp på $100 000! 
 

Köp en farm – ju större desto bättre, fyll din farm med så mycket PLCU coins 

som möjligt. Det är det som är grunden! 

Att köpa din farm är en kostnad, du betalar företaget bakom PLCU för att få 

tillgång till deras teknik och koncept. 

De PLCU coins som du använder för att fylla på din farm är däremot ingen 

kostnad, det är pengar som du behöver ligga ute med under 12 månader. 

För efter ett år så får du tillbaka dessa pengar! 

 

*  Aktuell MAX LOAD gäller hela augusti, efter den 

här månaden är slut så kan du inte längre köpa en ny 

PLCU Farm – AGERA NU! 

 



 
 

Om du följt med vad som händer inom det här projektet den senaste tiden så 

vet du redan att från och med den 1:a september kommer man inte längre 

kunna köpa/uppgradera PLCU farms.  

I stället kommer vi att gå över till en ny coin som heter PLCUX. 

Mer information om det här och varför man gör som man gör kan du få reda 

på om du lyssnar igenom de inspelade webinars som jag inkluderar i den här 

uppdatering. 
 

Men jag säger så här, strunta i PLCUX just nu! 

Jag får en del frågor just nu som har med PLCUX att göra. Men jag har inte så 

mycket mer information om PLCUX än alla andra har.  

Information kommer att komma när det är dags. Släpp PLCUX just nu! 

För det är fortfarande PLCU som gäller och det absolut bästa du kan göra just 

nu är att helt och hållet fokusera på PLCU. 

För det här din sista chans att uppgradera din nuvarande PLCU farm. 

Nej, det kommer inte bli någon förlängning gällande just detta. 

Efter augusti kommer du inte längre kunna köpa/uppgradera PLCU farms! 

Just nu får vi också en väldigt bra MAX LOAD i våra farmar. 

 

Låt dina grödor få växa, uppgradera din farm = mer passiva inkomster varje 

månad. 

GO BIG, men se till att göra det nu i augusti! 

 



 
 

Ja, ni förstår vad jag menar, det är supersize som gäller nu…😊 

 

* Inspelade webinars från den här veckan 
 

 
 

2022-08-23: Inspelat webinar från igår kväll med Enikö Gupta och Dagge 

Hedman på svenska.  

KLICKA HÄR för att komma till det inspelade webinaret! 

 

2022-08-23: Inspelat webinar med Emil på engelska, presentation av PLCU-

projektet! 

https://youtu.be/IZurDRyBG0E 

 

* Shine bright like a Diamond! 

https://us02web.zoom.us/rec/play/BNeBHyjpNWjnLnQrYxu7jXmV7k_6QATdp1EWLItE26DVCFRKuS5djGmpLwl1z5nnrFG7JP57vhtFdIw.dOru6FQcZh-3bkTq?continueMode=true&_x_zm_rtaid=KTbD2aO6R9m7mLnMqSQo2Q.1661334287001.58516a75d523e21ce6e94df23d9e3325&_x_zm_rhtaid=471
https://youtu.be/IZurDRyBG0E


 
 

Det här skrev jag tidigare i veckan om PLCU mitt senaste nyhetsbrev 

som går ut till våra DLC Finans/DMG-medlemmar (Premium 

medlemskap): 
 

Det här är fakta som kan jag konstatera efter 8 månader med 

PLCU: 
 

* Det finns inget annat inkomstkoncept just nu där du kan tjäna lika mycket 

(eller mer) i passiva inkomster. 
 

* PLCU har bevisligen tagit fram en unik teknisk lösning som bygger på 

modern blockkedjeteknik och smarta kontrakt som ser till att du alltid får 

betalt i tid. Över 1.5 miljoner medlemmar från alla delar av världen får betalt 

när det är sagt att de ska få betalt! 
 

* Finns inget annat inkomstkoncept just nu med större potential till 

livsförändrande inkomster. 
 

* Finns inget tidigare inkomstkoncept som kan visa upp en sådan ”success 

rate” som inom PLCU. Det vill säga hur många som faktiskt blir 

framgångsrika inom aktuellt inkomstkoncept. 
 

* Finns ingen som idag kan konkurrera när det gäller den kompensationsplan 

som PLCU erbjuder till sina medlemmar som vill berätta för andra om detta 

koncept. Du får bra betalt och du får alltid betalt direkt, inget väntande på 

provisionsutbetalningar! 

 

Det är väl ungefär 10-15% av er som får detta nyhetsbrev som även jobbar 

med den aktiva sidan av PLCU-projektet. Galet lite kan jag tycka! 

För här finns mycket pengar att tjäna! 



Som jag konstaterat flera gånger, det finns inget annat affärskoncept som 

kan konkurrera med den kompensationsplan som PLCU erbjuder – det är 

fakta! 

Dessutom uppskattar jag att själva kompensationsplanen är superenkel att 

förstå. I grunden handlar det om Unilevel Bonus som ser ut så här: 
 

 
 

Det här är bra provisioner, speciellt som de allra flesta som går med fattar 

också att man inte bara köper EN farm och sedan inte gör något mer, 99.9% 

av alla som kommer igång med PLCU uppgraderar sina farmar löpande = 

återkommande provisioner från samma kunder = RESIDUAL INCOME! 
 

Men det finns mer att hämta om du verkligen vill satsa på det här och en dag 

helt kunna leva på dina inkomster från PLCU. 

Den så kallade DIAMOND-bonusen av kompensationsplanen är fantastisk! 
 

 
 

DIAMOND-bonusen är styrd av hur din försäljningsvolym ser ut. 

Enikö förklarade för mig när vi skulle dra igång det här med lanseringen av 

PLCU i Sverige att om jag skulle nå DIAMOND-nivån så skulle jag inte behöva 

pyssla med något annat längre. Jag nådde DIAMOND-nivån (steg 1) efter 2.5 



månader. 

Som DIAMOND får man direkt en löneförhöjning på +15%, så istället för att 

ha +20% i provision i första ledet så har man totalt istället +38%. 

Jag förstod tidigt vad Enikö hade menat… 
 

Varje ny rank man når inom PLCU ger också en ny bonus! 

Väljer man att arbeta aktivt med det här så är det enkelt att börja lyfta dessa 

extrabonusar, en efter en! 

Tiden har rullat på och nu har jag nyligen nått PURPLE DIAMOND och enbart i 

rank bonus tjänat $78 800 på 8 månader i extrabonus! 

Nästa nivå ser dessutom riktigt intressant ut, jag har nu målet inställt på RED 

DIAMOND! 
 

 
 

Visst, det kommer att ta sin tid och krävas mycket jobb för att ta sig till nästa 

nivå, men jag har redan fixat 35% av volymen som krävs. 

När jag når RED DIAMOND så får jag direkt ut €120 000 som extra bonus, det 

är fina extrainkomster enligt mig! 

Det gäller att ha klara mål när man ska jobba med den här aktiva delen av 

PLCU och dessa olika rankbonusar har hjälpt mig att enkelt kunna 

målfokusera. 

 

Så är du redo att ta nästa steg? 

Börja arbeta aktivt med PLCU:s nätverksdel! 

Du vet redan från början att det inte finns något annat affärskoncept som 

betalar lika bra och snabbt. Du jobbar med det bästa 

affiliate/nätverkskoncept som finns i världen. 



Det enda du behöver göra är att visa andra hur du själv tjänar passiva 

inkomster med hjälp av 2st appar, faktiskt inte så svårt det heller… 

Jag finns också här för att hjälpa dig så klart, om du vill börja jobba aktivt 

med PLCU! 

 

 

Jag önskar dig en fortsatt trevlig vecka! 
Mikael Eriksson, Independent Purple Diamond partner Platin World 
DLC Finans 
 


	*  Money printer goes brrr…

