
  
 

Uppdatering 2022-09-06 
 

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. 
 

* PLCU KICK OFF EVENT i Sverige den 17:e september! 
 

 

Japp, det är jag igen 😊 med en ny viktig uppdatering för dig som valt att satsa på 
PLCU. 
För nu är det klart, det är dags för det allra första PLCU eventet i Sverige! 
 
Den 17 september kör vi Sveriges första PLCU event i Göteborg med fantastiska 
internationella talare som flyger in just för detta event  
På detta event har du möjligheten att… 
 

.. känna känslan och förstå på riktigt varför detta företag växer med 100,000+ 
medlemmar per månad och hur stor denna möjlighet är för dig och de i din 
närhet. 
.. träffa kryptovalutaexperter samt ledare som lyckats extremt bra i denna 
business och som alla tjänar sex- och sjusiffriga belopp varje månad. 
.. höra Emil, Navid och Albert träning från scenen där du får verktyg för att ta din 
business till en helt ny nivå  
.. träffa Enikö & Terry som är Black Diamonds i denna business och hjälpt över 
40,000 människor att ta del av detta koncept  



.. bjuda in dina prospekt för att få en presentation live.  
Ta vara på denna möjlighet. Bjud in, bjud in, bjud in!! 
.. ha en härlig lördagseftermiddag där du får träffa likasinnade människor och kan 
få nya vänner med liknande intressen som dig  
.. ta del av en giveaway där du och dina gäster kan vinna priser  
.. och det viktigaste så klart, gratis fika med Sveriges bästa kanelbullar med mera 

 
Så, damer och herrar, detta event kommer vara livsförändrande event för dig och 
dina gäster. Se till att du är med.  
Se till att du bjuder med dig så många gäster som möjligt. Det är begränsat med 
platser så vänta inte!!  
 
Vart kommer vi att vara? 
Apple Hotel,Torpavallsgatan 6, Göteborg 
https://www.applehotel.se  
 
När startar vi? 
Eventet startar 13.00, men kom gärna lite innan för mingel på plats. 
 

OBS! 
Du måste köpa en biljett för att kunna vara med på detta event. 
Priset är enbart 200 kronor, men du kan ta med dig gäster utan kostnad. 
Du köper din biljett direkt via mig. 
Det du gör då är att betala mig (mitt företag) med en Swish-betalning på 200 
kronor: 
123 031 47 40 (Digital Solutions AB) 
 
Om du ska ta med dig några gäster, då måste du meddela mig hur många ni blir. 
 

KICK OFF WEBINAR på svenska ikväll 20:00 
 

https://www.applehotel.se/


 
 

Vi kör ett webinar ikväll 20:00 och berättar mer om eventet 🔥 Vi kommer även gå 
igenom hur du kan använda detta event på bästa sätt för att kunna bygga upp din 

business extremt snabbt 🚀. 
 

> https://us02web.zoom.us/j/2704123309 
> Lösenord: unity 
 

* Imorgon är sista dagen för att kunna uppgradera din 
PLCU farm! 
 

 
 

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! 
 

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. 

https://us02web.zoom.us/j/2704123309
https://ultimafarm.com/en


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. 
 

OBS! 

 
 

När du ska köpa din farm/minter på ultimafarm.com så har du ju nu mera 
alternativet att köpa PLCU farm/minter eller PLCUX farm/minter. 
Vi har haft några som köpt fel farm/minter senaste tiden. De har velat köpa PLCU-
versionen, men som i stället råkat köpa PLCUX farm/minter. 
Var vaksam att du verkligen är inne på rätt ställe, att det är Ultima Minter (PLCU) 
som du köper. Se bilden ovanför! 
 

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. 
> Se till att komma till Göteborg den 17:e september för att vara på det allra första 
PLCU eventet i Sverige! 
 

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