
  
 

Uppdatering 2022-10-10 
 

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. 

 

* Fortfarande en bra chans att vinna $300 och ALLA 
som är med får ett värdebevis på Hotellövernattning 
för 2 personer! 

- Jag kör vidare med den här ”Fotokampanjen” fram till onsdag, samma 
dag gör jag utlottningen. 
 

 
 

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

Jag vill passa på att skicka ett riktigt STORT TACK till er som skickat foton och är 
med! 
Ni kommer alla få ert värdebevis för hotellövernattningen och är givetvis med i 
dragning på onsdag den 12:e oktober med chansen att vinna $300. 
Efter min förra PLCU uppdatering var det många som skickade in sina foton, risken 

var ju annars att Norton (min hund) hade tagit hand om alla pengarna 😊. 
 
* Du och din Ultima Farm-app 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.  
Alla kommer ha samma text, bara namn + aktuell stad/ort som ändras. 
 

Exempel, personer som redan skickat in sitt foto! 
 

 
 

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

 
 

- Jag har en passiv inkomst varje månad tack vare min Ultim Farm-app! 
Micael, Stockholm 
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Som tack för hjälpen! 
 

 
 

Låter väl ändå 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 9: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. Den här veckan kör vi utlottningen! 
 

* Inspelat webinar på svenska med Enikö från 9/10 
 



 
 

Det här är en strategi och träning för dig som är med i PLCU! 
https://youtu.be/YHmT8Lu1_pY 
 

* PLCU/PLCUX – viktigt för dig som vill ha hjälp/support 
av mig… 
 

 
 

Jag har varit med i PLCU-projektet sedan starten december 2021 och har idag ett 
team på 500 personer. Men de flesta av er som får detta nyhetsbrev ligger med i 
mitt första led så att säga (men inte alla).  
Jag hjälper gärna alla som är med i PLCU, vill att det ska fungera och gå bra för 
alla. Men jag fördrar att sköta denna support via mejl. 
Senaste tiden har jag fått allt med supportärenden som skickas via SMS, via 
Telegram, via Messenger osv. Det blir lätt rörigt. 
 

Snabbaste och enklaste sättet för mig att kunna hjälpa dig är om du kontaktar mig 
via mejl, skicka till: mikael.dlcfinans@gmail.com 
Exempelvis har jag fått hopplöst långa SMS senaste tiden innehållande massor 
med frågor som jag förväntas svara på. Men det tar betydligt längre tid för mig att 
skriva dessa svar i ett SMS! 

https://youtu.be/YHmT8Lu1_pY
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Så snälla, använd e-post istället för support/hjälp av mig kring dina PLCU-frågor. 
Via vår mejlkonversation kan vi också komma överens om att höras på telefon, om 
det är enklare att hitta lösningar på aktuellt problem/ärende på det sättet. 
 

* Nu är det PLCUX farmar/minter som gäller! 
 

 
 
Just nu kan du komma i gång med PLCUX-minting och tjäna så mycket som +60% 
per månad, helt passivt! 
Det var ju på den här nivån (+60%) som det en gång i tiden även startade med 
PLCU-mintingen. 
Det är ju viktigt att förstå att våra PLCU-farmar har smarta kontrakt som alltid 
löper på 12 månader, men vi vill ju INTE att våra inkomstkällor ska sina – eller hur! 
Därför är det hög tid att nu även komma igång med PLCUX! 
Jag har börjat köpa/uppgradera min PLCUX-farm och ser fram en god löpande 
passiv inkomst varje månad från detta. 
 

Men hur kommer man i gång då med sin PLCUX-farm, hur funkar det? 
 

Köp en PLCUX Ultima Farm/minter med PLCUX och hur du skapar ett 
smart kontrakt inne i Ultima Farm PLCUX 
 



 
 

Inne på ultimafarm.com, kom ihåg att ändra denna beroende vart du ska PLCU eller PLCUX. 
Men det är bara PLCUX-farm/minter som går att köpa nu! 
 

 
 
Du köper/uppgraderar farm/minter på samma sätt som tidigare inne på Ultimafarm.com. 
Du kan betala med PLCUX, men även andra kryptovalutor, se listan ovanför. 
Du kan nu även använda PLCU för att köpa din PLCUX-farm! 
 
Skillnaden är när du sedan ska fylla på din PLCUX-farm. Det måste då givetvis göras med PLCUX-
coins, inget annat. 
PLCUX coins går att köpa på COINSBIT. 
PLCUX går enbart att köpas med PLCU coins! 
Det här är det aktuella valutaparet inne på Coinsbit: 
https://coinsbit.io/trade_classic/PLCUX_PLCU 
 
Här finns information om hur du köper PLCUX coins med PLCU på Coinsbit: 
https://blog.platinworld.com/en/faq-item/how-do-i-buy-plcux-on-the-exchange 
 
Här finns information om hur du sedan skickar dina PLCUX coins till din ULTIMA FARM och dess 
PLCUX-konto: 
https://blog.platinworld.com/en/faq-item/how-to-send-plcux-coins-from-the-exchange-to-
ultima-farm 
 
Dags att skaffa mitt första smarta kontrakt i min PLCUX farm! 
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Det gör jag som vanligt genom att frysa de PLCUX coins som jag satt in i min farm. 
Det gör jag genom att klicka på GET PROFIT, precis som tidigare med PLCU. 
Men, viktigt den här gången är också att du även har PLCU coins tillgängligt i din Ultima Farm 
under balans, för du betalar en liten avgift när du fryser dina PLCUX coins = gas fee! 
 

CHECK LISTA: 
 

1: Du måste ha köpt en farm/minter, vilket du gör som vanligt på ultimafarm.com. 
Det gör att du får en MAX LOAD inne på din Ultima Farm, i detta fall för PLCUX. 
 
2: Sätt in PLCUX coins i din Ultima Farm, köp PLCUX med PLCU på Coinsbit. 
 
3: Du måste ha ett litet belopp med PLCU coins som finns i din Ultima Farm, under balans. 
Används för att betala avgiften som tas ut när du ska skapa ett smart kontrakt = gas fee. 
 
4: När allt är på plats med tillgänglig MAX LOAD, PLCUX och PLCU i din balans. 
Då kan du trycka på GET PROFIT vilket skapar ditt smarta kontakt! 
 
 

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