
  
 

Uppdatering 2022-09-05 
 

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. 
 

* Rätt tid är NU! 
 

 
 

Det är mycket som händer just nu inom det här projektet och därför kommer 
mina uppdateringar extra tätt just nu. 
Vi fick en hel extra vecka med möjligheten att köpa/uppgradera våra Ultima 
Minters. Men nu är det så att även den här extratiden håller på att slut. 
Du måste agera innan den 8:e september om du vill uppgradera dina PLCU Ultima 
Minter. Tror inte det blir aktuellt med några mer förlängningar. 
Därför är rätt tid NU att göra ditt val. Är du nöjd med storleken du har på din farm 
eller vill du en större?!? 
Klart du vill ha en större! 
 

Ta lite tid på dig för att lyssna på den här uppdateringen från Emil från igår (söndag 
2022-09-04) så förstår du också varför! 
 



 
 

https://youtu.be/UjHyg5g-oxE 
 

Ja, det pratas nu mycket om det så kallade Cashback-programmet som kommer 
lanseras under september/oktober. 
Du som var med i det här projektet redan i början av året vet ju att det bland 
annat gjordes tester med cashback-program gällande bilar. Först var det ett antal 
lyxbilar i Dubai och senare även ett mer mixat urval av bilar som såldes i Tyskland. 
Köpen gjordes med PLCU för att få sin cashback. 
Då under den här perioden såg vi också en väldigt stark kursuppgång för PLCU på 
marknaden, för alla dessa personer som skulle köpa dessa bilar med cashback 

behövde rejält med PLCU i sina wallets 😊. 

Det kostar en del pengar att exempelvis köpa en Ferrari… 
Det här var alltså bara tester, det här var bara början. 
Planerna för det här cashback-programmet är så mycket större! 
Den kurs vi ser nu på PLCU coin är alltså INNAN detta cashback-program har 
startat upp. 
 

 
 

Tidigare har det alltså genomförts tester gällande bilar och även lägenheter i 
Dubai. 
Men det här unika Cashback-programmet kommer nu alltså att innehålla så 
mycket mer! 
Vad sägs exempelvis om RESOR! 

https://youtu.be/UjHyg5g-oxE


Tänk dig själv att äntligen fixa den där semestern i Thailand för hela familjen, eller 
dra iväg på den där efterlängtade USA-resan. Du betalar din resa via PLCU:s 
cashback-program och får hälften av det du totalt betalt tillbaka! 
Japp, du kan nu resa för halva priset!  
Inte så pjåkigt eller hur, men du kommer också kunna köpa massor av annat – allt 
till halva priset! 
Men då kommer du också behöva PLCU för att göra dina köp, alla kommer att 
behöva PLCU. Förstår du varför efterfrågan kommer att öka kraftigt?!? 
 

Jag förstår att Alex och hans team (teknik, administration, juridik) har fullt upp 
med att få ihop alla delar, det är stort projekt att få något sådant här att kunna 
fungera i många olika länder samtidigt. För PLCU har nu 1.5 miljoner medlemmar 
från nästan alla delar av världen.  
 

Sedan för oss som är AKTIVA inom PLCU och arbetar med nätverksdelen så 
kommer alla dessa nyheter innebära ytterligare förbättringar och helt otroliga 
inkomstmöjligheter! 
 

 
 

För tänk dig själv att du träffar någon och ställer frågan: 
”Skulle du vara intresserade av att kunna resa för halva priset, tanka bilen för 
halva priset, köpa ny bil för halva priset osv?”. 
 

Tror du att du skulle kunna få andra intresserade av den här delen? 
Säg då att den här personen går med, köper exempelvis en bil värd 500 000 
kronor och du har 20% i provision!!! 
Rätt så hyfsat inkomst eller hur… 
Efterfrågan efter PLCU coins kommer garanterat att öka när allt detta rullas ut i 
världen och vi som idag redan har PLCU Ultima Farms, vi är dem som producerar 
de PLCU coins som kommer att finnas tillgängligt på marknaden. 
Efterfrågan ökar, men tillgången kommer löpande att minska. Vad händer då med 
priset på sikt? 
 



Det är därför det är så extremt viktigt att du NU tar chansen och skaffar dig en så 
stor farm som möjligt. 
Alla som har en sådan här Ulitima Farm som producerar nya PLCU coins varje 
månad kommer att sitta i en guldposition. 
För då kommer du att producera nya PLCU coins varje månad som du sedan kan 
sälja på marknaden till riktigt bra priser! 
Desto större farm du har, ju mer PLCU coins producerar du varje månad så klart! 
 

- OKEJ – Jag fattar!!! 
 

Men hur var det nu, hur och vart uppgraderar jag min nuvarande ULTIMA FARM? 
Logga in på: https://ultimafarm.com/en 
Du loggar in med samma inloggningsuppgifter som du har på Platin World. 
Se till att det är en PLCU farm med minter du köper, inte PLCUX i detta läge. 
Du kan uppgradera från €110 till €550 000. 
 
Mitt råd återigen, det är så här jag agerar själv… 
 

> Strunta fullständigt i vilken kurs PLCU har idag. 
> Skaffa så stor PLCU farm som möjligt NU så du kan producera så mycket nya 
PLCU coins som möjligt varje månad, för efterfrågan kommer efter den här coinen 
kommer att öka direkt när Cashback-programmet lanseras! 
> Vänta med PLCUX tills vidare. 
 

* Ultima Wallet & Ultima Farm nya versioner finns ute 
nu för Android (Apple kommer senare…= 
 

    
 

Både Ultima Wallet och Ultima Farm finns nu ute på Google Play i nya versioner. 
Nya versionen innehåller även PLCUX! 
Efter denna uppdateringen är gjord i din farm får du fram en ny knapp som 
aktiverar din PLCUX farm och kopplar den med ditt backoffice. 
Så här ser det i praktiken… 
 

https://ultimafarm.com/en


 
 
Det är inne på din Ultima Farm som du hittar den här nya knappen som hjälper dig 
att aktivera din PLCUX farm och sammankoppla i ditt backoffice. 
Då kommer det att se ut så här inne på ultimafarm.com. 
 

 
 

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


	* Rätt tid är NU!    Det är mycket som händer just nu inom det här projektet och därför kommer mina uppdateringar extra tätt just nu. Vi fick en hel extra vecka med möjligheten att köpa/uppgradera våra Ultima Minters. Men nu är det så att även den hä...

