
  
 

Uppdatering 2022-09-12 
 

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. 
 

* Strategi för september  
 

 
 

Ja, det blev så igen… 
Du kan fortfarande köpa/uppgradera din PLCU farm. Här är förklaringen varför 
man åter igen valde att skjuta detta framåt: 
 



 
 
Okej, det ger oss en hel del extratid nu att slipa på våra strategier för den här 
månaden och jag tycker det är glasklart hur bästa strategin ser ut! 
Fortsätt att fokusera på PLCU och att din farm blir så stor som möjligt, du har hela 
september på dig nu för att fixa det! 
 

> 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! 
> Fokusera på uppgradera din farm, fyll på med PLCU i din farm senare! 
> 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! 
 

OBS! 
Om du vill köpa/uppgradera din farm så kan du inte längre använda PLCU för 
detta. Det går fint att betala med BTC, USDT osv. 
Du kan också använda nya PLCUX, men då måste du växla dina PLCU till PLCUX på 
Coinsbit. 
 



* PLCU Sweden kick off den 17:e september 
 

 
 
Kom till Göteborg nu på lördag den 17:e september! 
- Boka av tvättstugan, strunta i moster Agdas kafferep på lördag, du hinner att 
städa en annan dag, du behöver inte ta den där golflektionen just på lördag… 
 

Ibland blir jag lite förvånad…😊 

Jag trodde personligen det skulle vara betydligt fler av er som får detta nyhetsbrev 
som skulle kasta sig på den här möjligheten att få vara med på det första PLCU-
eventet på svensk mark. 
”inte den här gången, får hänga på nästa gång istället” 
 Hmmm, jag säger VA!?!? Kom igen nu…! 
 

 
Knack, knack – dags att vakna upp nu mina vänner… 

 
Vi står inför en massiv lansering av ULTIMA CASHBACK, snart kommer PLCUX. 
Det vi har med PLCU är utan tvekan tidernas bästa inkomstmöjlighet, alla borde 
prioritera att ta vara på det här tillfället för att på plats i Göteborg kunna lära sig 
mer. 



    

 
 
Precis, du behöver inte åka till Berlin eller Dubai. Det här eventet hålls här i Sverige 
– i Göteborg! 
Självklart handlar det om prioriteringar man gör. Frågan är högt du prioriterar din 
egen ekonomi och din egen finansiella framtid? 
 

 
 

.. träffa kryptovalutaexperter samt ledare som lyckats extremt bra i denna 
business och som alla tjänar sex- och sjusiffriga belopp varje månad. 
.. hör 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  
.. bjud 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… 
Så, damer och herrar, detta event kommer vara ett 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. 
Det här är ett perfekt tillfälle att nätverka med andra personer som precis som du 
vill bli så framgångsrika som möjligt med sina internetaffärer.  
 

  
 
 

* ULTIMA CASHBACK kommer lanseras inom kort… 
 

https://www.applehotel.se/


 
 

Inom kort lanseras ULTIMA CASHBACK, inte om 1 år – inte om 3 månader. Det här 
lanseras NU, den här månaden! 
Det här är något som man redan testat under det här året, bland annat kunde 
man använda PLCU coins för att köpa bilar med en 100% cashback tidigare i år 
(testat i Dubai och i Tyskland). 
 

Men nu är tanken att man öppnar upp ULTIMA CASHBACK (består av två olika 
huvuddelar) på riktigt! 
 

Tänk dig själv möjligheterna… 
 

Det är äntligen dags att fixa den där semestern i Thailand för hela familjen, eller 
dra i väg 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!  
Bilar, klockor, bensin, lägenheter m.m. 
Men då kommer du också behöva PLCU för att göra dina köp o sedan få cashback, 
alla kommer att behöva PLCU inom ULTIMA CASHBACK! 
Det kommer att öka efterfrågan ytterligare efter den här kryptovalutan. 
När det gäller olika kryptovalutor brukar man ofta titta på det som kallas för 
usage, det vill säga man tittar närmare på hur man kan använda aktuell 
kryptovaluta. PLCU kommer ha en extrem hög nivå av usage! 
 

Men häng med nu, för det blir ännu bättre! 
 

Redan från starten av detta projekt så fanns det tillgång till PLC-kortet som är 
kopplat till Mastercard.  Vi kan via ett backoffice tillhörande kortet bland annat 
köpa/sälja PLCU och andra kryptovalutor. Sälja exempelvis till € och ladda upp 
pengarna på ditt personliga kort som går att använda överallt i hela världen som 



accepterar Mastercard! 
 

 
 

Den första delen av Ultima Cashbacks som nu lanseras den här månaden kommer 
använda sig av den här smarta kortlösningen… 
Du kommer att kunna få 100% cashback på alla insättningar du gör till ditt kort! 
 

Sätt in €1000 på dit kort som du använder för olika köp i affärer eller online, med 
hjälpa av Ultima Cashback programmet kommer du få 100% i cashback på allt 
(delas upp i 12 månader). 
Det här är ett koncept som kommer att fungera från dag 1 i hela världen där man 
accepterar Mastercard. 
Japp, som jag sa – det här inget annat än en sensation och det är dags för 
lansering på marknaden inom väldigt snart framtid… 
 
Se på den här videon, tjuvtitta på hur det kommer se ut i backoffice för helt nya 
ULTIMA CASHBACK: 
https://youtu.be/awzp_AEJgQA  
 
Ser bra ut eller hur, vilken grej – håll med om det! 
Dessutom om man tittar vidare på den här möjligheten, tror du att du skulle 
kunna få andra intresserade av den här delen med möjligheten till CASHBACK på 
hela 50-100% på allt möjligt som bilar, resor, drivmedel, klockor, lägenheter osv? 
Japp, självklart är det många som skulle vara intresserade av den här delen! 
De kan ju spara massa pengar! 
Men du kan också tjäna pengar varje gång som dessa personer använder Ultima 
Cashback, du har provisioner på allt om du är aktiv inom PLCU:s affiliateprogram. 
Det här blir en riktigt win/win för alla! 
 

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, 

https://youtu.be/awzp_AEJgQA


men tillgången kommer löpande att minska.  
Antalet PLCU coins som någonsin kommer finnas på marknaden är extremt 
begränsat. 
Vad händer då med priset på sikt?  
Alla som har en sådan här Ulitima Farm som producerar nya PLCU coins varje 
månad kommer helt enkelt att sitta i en riktig guldposition. 
Desto större farm du har dessutom, ju mer guldkantad tillvaro kommer du att få – 
det vi kallar för THE ULTIMA LIFESTYLE. 
  
 

 

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