
  
 

Uppdatering 2022-09-20 
 

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. 
 

* Säkra fler smarta kontrakt de sista 10 dagarna i 
september! 

 

Den 20:e varje månad är ett speciellt datum för mig sedan den 20:e december 
2021. Det var då jag säkrade upp mitt första smarta kontrakt inom PLCU. Det har 
bevisligen vara ett mycket kontrakt för mig! 
Jag har haft 60% i månaden på denna satsning. Under 9 månader på raken så har 
min betalning kommit in helt automatiskt till min Ultima Wallet. Men det innebär 
också att just det här smarta kontraktet löper ut om 3 månader. 
Men jag vill ju inte att min inkomstkälla inom PLCU ska sina – ve och fasa! 
Därför har jag också sätt till att varje månad uppgradera min farm och skapat nya 
smarta kontrakt.  
Men den här månaden (september) är den allra sista månaden det är möjligt att 
uppgradera våra PLCU farmar. Därför fortsätter jag råda alla jag jobbar med inom 
detta projekt att ta vara på detta tillfälle. Uppgradera din PLCU Farm innan den 1:a 



oktober! 
Visst, sedan i oktober går vi över till de nya PLCUX farmarna osv. 
Men det är då det… 
Dessutom kom ihåg att ALLA kommer behöva PLCU coins för att kunna köpa 
PLCUX osv.  
Nu har du chansen att få en riktigt bra MAX LOAD för din PLCU farm. 
 
> Strunta fullständigt i vilken kurs PLCU har idag. 
Den nuvarande lägre kursen gör att du också lägga vantarna på fler enheter, du 
får en betydligt bättra max load i din farm. 
> 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. 
 

OBS! 
Nu går det dessutom bra igen att använda dina PLCU coins som du tjänar på 
mintingen för att uppgradera din farm! 
Det finns gott om olika betalningsmetoder tillgängligt nu på ultimafarm.com för 
att köpa/uppgradera din farm! 
 

 
 
Behöver du mer information vart vi är på väg med det här projektet? 
The Most Promising Crypto Project Of 2022 | PLCU 

  Då rekommenderar jag dig att lyssna på Emils senaste webinar (engelska): 
  https://youtu.be/X5U3cmAhZGY 
 
 
 

https://youtu.be/X5U3cmAhZGY


* Rapport från första PLCU eventet i Sverige förra 
helgen 
 

 
 

Då var det gjort, det allra första PLCU eventet på svenska gick av stapeln i lördags 
den 17:e september. 
Vi var cirka 150 personer på plats i Göteborg.  
Det var även trevligt att få träffa några av er som läser detta nyhetsbrev på plats i 
Göteborg. Många som jag har känt under många år, men som jag aldrig träffat! 
 

Det känns bra att vi fått in Emil och Navid i PLCU, båda är väldigt duktiga 
presentatörer och talare. De är också väl insatta i hur kryptomarknaden fungerar 
sedan många år tillbaka. Båda två ser också PLCU som det mest lovande projektet 
av alla kryptoprojekt som existerar. 
Emil började med att köra igenom en ordentlig presentation av PLCU-projektet på 
svenska. 
Sedan pratade Navid en hel del om kryptomarknaden som helhet.  
 



 
 
Han visade bland annat upp bilden ovan med grafen som visar hur Bitcoin-kursen 
utvecklas genom åren. Just nu befinner vi oss i en så kallad Bear-marknad. Kursen 
pressas löpande nedåt (lower lows). Men det kommer att komma nya cykler, där 
kursen i stället pressas löpande uppåt (higher highs).   
Navid och många med honom ser det som en möjlighet, där här en tid som gör 
det möjligt att kunna positionera oss helt rätt för kommande uppgångar. 
Man får mer ”enheter” för pengarna idag! 
Det är en bra tid för att börja bygga upp sin kryptoportfölj helt enkelt.  
 

Sedan handlade eftermiddagen mycket om möjligheterna med att jobba aktivt 
med PLCU och det nätverksprogram som vi alla har tillgång till (om vi vill). 
En extremt kraftfull kombination! 
Det finns inget annat företag i hela världen som betalar ut lika bra och höga 
provisioner som PLCU bevisligen gör.  
Det kan man göra då man arbetar med helt egenutvecklade digitala produkter. 
 

 
 
Vi fick under eftermiddagen även höra Enikö´s egna kraftfulla och känslomässiga 
historia om hur startade en gång i tiden. 
Hon jobbade mer än heltid och tog samtidigt hand om sina två barn, hon såg till 
att det fanns mat på bordet. Men hon hade ingen tid att spendera tillsammans 
med sina barn. Till slut gick hon i den berömda väggen och bestämde sig då för att 



säga upp sig från sitt jobb. Det var då hennes resa inom nätverksmarknadsföring 
och kryptomarknaden började. Sedan har det gått väldigt snabbt! 
 

 
Enikö på scen i Göteborg… 
 

Men det var alltså när Enikö och hennes livspartner Terry James började arbeta 
med PLCU som allt fullständigt exploderade. 
Idag resor Enikö världen runt för att presentera PLCU och hålla föredrag samtidigt 
som hon drar in flera miljoner varje månad. 
 
Sedan var det kanske fler av oss som hade velat få mer detaljer kring det nya 
cashback-programmet – ULTIMA CASHBACK. 
Men det är nog så att Alex och hans team jobbar på alla detaljer just nu, man vill 
inte gå ut med för mycket information för tidigt. 
 
 

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