
  
 

Uppdatering 2022-09-27 
 

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 i gång och hantera dessa appar osv. 

Idag har jag en hel del nytt som jag vill berätta om. Men först vill jag påminna 

dig om hur viktigt det är nu att KÖPA/UPPGRADERA din Ultima Farm innan 

den 1:a oktober. 

 
 

* Uppgradera din PLCU farm innan den 1:a oktober, för 
efter den 1:a kommer det vara för sent! 
 

 
Men hallå, det går ju inte att uppgradera min farm… 
 

Kom inte i oktober och säg till mig att du vill använda dina PLCU för att kunna 

uppgradera din PLCU Ultima Farm 😊…  
Det kommer inte gå!!! 
Det måste göras här och nu i september. 
Du har fått många påminnelser om det här nu. Så om du vill och har möjligheten 
att uppgradera din farm så är det nu du måste agera. 
 

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. Det är vi som har PLCU Farmarna som kommer producera alla nya 
PLCU coins. 
Nu har du chansen att få en riktigt bra MAX LOAD för din PLCU farm. 
 

 
Agera nu innan det är ”OFF-läge” som gäller för Ultima Farm/Minters 

 
Sedan i oktober kommer det gott om spännande nyheter! 
 

   
 
Bland annat lanseras Ultima Cashback, med 100% CASHBACK via 
plcumember.com. 
Oktober kommer helt klart bli en mycket spännande månad! 
 

* Dags för en KAMPANJ! 
 

Japp, dags för lite skoj också… 
Enbart för dig som är med i PLCU och får mina uppdateringar (det här 
nyhetsbrevet). 
 



 
 

- Jag har en passiv inkomst varje månad tack vare min Ultim Farm-app! 
Linnea, Söderhamn 
 

Nu sprider vi budskapet om ULTIMA FARM! 
 
Ja, idag startar jag i gång en kampanj där jag har som mål att kunna sprida 
budskapet om PLCU och Ultima Farm-konceptet, kunna nå ännu fler här i Sverige 
och för det behöver jag DIN hjälp! 
 

* Du och din Ultima Farm på ett foto 
Det hela är mycket enkelt, ta ett foto på dig själv (eller låt någon annan göra det) 
där du håller upp din telefon där du har Ultima Farm-appen öppen (typ som i 
bilden ovanför, vilket bara är ett exempel på hur det kan se ut). 
Viktigt att din telefonskärm syns + du själv (ansiktet). 
 

> Skicka fotot tillsammans med ditt förnamn + stad/ort där du bor till. 
mikael.dlcfinans@gmail.com 
Det är det ända du behöver göra, enkelt! 
 

Det spelar ingen roll vem du är, hur gammal/ung du är, hur länge du jobbat med 
PLCU osv. Behöver inte vara något ”perfekt” foto, jag vill få med som många som 
möjligt på det här.  
 
> Vad är syftet? 
Jag vill visa mångfalden, att precis VEM SOM HELST kan använda PLCU och dessa 
smarta appar! 
För ett problem kan ibland vara att det är många som inte kommer i gång med 
det här lysande inkomstkonceptet för de tror det är FÖR SVÅRT, att det skulle 
vara krångligt osv. 
Det är kryptovaluta, det är appar, det är farmar och det är många nya begrepp 
som ibland skrämmer bort en del. För det finns en del teknikrädsla bland många 
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människor.  
Min tanke med detta och den här kampanjen är att visa att det här är något för 
alla!  
För vi vet ju redan idag att vi är rätt många män/kvinnor i alla åldrar som har en 
passiv inkomst via våra Ultima Farm-appar. 
Jag drar i gång denna kampanj i min egen PLCU-grupp, men hoppas att vi senare 
även kan sprida vidare den här kampanjen vidare till andra grupper och länder! 
 

Som tack för hjälpen! 
 

 
 

Låter väl inte som ett omöjligt uppdrag, att få till ett sådant foto på dig med 
Ultima Appen? 
Men självklart vill jag erbjuda dig något för att du ställer upp och är med på detta. 
ALLA som skickar in ett foto innan den 7:e oktober kommer att få ett värdebevis 
på en Hotellövernattning för 2 personer (värd 1000 kronor). 
 

 
 
Ta med dig frun/mannen/pojkvännen/flickvännen (eller vem du vill…) på lite 
höstmys! 
Gott om trevliga hotell och herrgårdar att välja på, över hela Sverige. 
 



Men inte nog med det…Du kan även vinna $300! 
 

 
 
Jag kommer även att dela ut $300 till totalt 3 personer! 
Japp, du kan även vinna $300 (SEK 3390) på att vara med, bara på delta med ditt 
foto! 
Jag kommer att lotta ut dessa pengar och du får betalt i Bitcoin (till en valfri BTC-
plånbok). 
ALLA som är med kommer få värdebeviset på hotellövernattning för 2 personer 
och tre personer kommer också kunna fylla på sin plånbok med $300 var! 
 
OK, det enda du behöver göra alltså är (regler): 
 
* Skicka ett foto på dig själv (ansiktet måste synas) där du håller upp din telefon 
och där du har Ultima Farmen öppen på din telefonskärm. 
 
* Mejl mig (Mikael) ditt foto innan den 7:e oktober till: 
mikael.dlcfinans@gmail.com  
Ange även ditt förnamn + bostadsort. 
 
That´s it! 
 

* Nu finns även PLCUSweden.se  
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Den här är en sida som jag tagit fram som ett hjälpmedel för alla som är med i 
PLCU (Sverige). Här hittar du länkar till viktiga sidor som alla har med PLCU att 
göra. Här har jag även samlat ett antal videos på svenska/engelska som ger dig 
guidning inom olika områden som på olika sätt har med PLCU att göra.  
När det tillkommer nya delar inom det här projektet så kommer vi ta fram ny 
information och spela in nya videos. 
Så när det är dags för PLCUX och ULTIMA CASHBACK, japp – då kommer jag fylla 
på med nya guider och videos på svenska! 
 

Här finns sidan:  
http://plcusweden.se 
 

 
 
 

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