
  
 

Uppdatering 2023-01-27 
 

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. 
 

* PLCUX-Farming/Minting ny enklare lösning är på gång… 
 

 
 

Lyssnade på ett webinar med Alex i måndags. 
Alex förstår att vår community som är involverade i PLCULTIMA-projektet måste 
bli större, mycket större! 
Känns som han är helt på rätt spår när han pratar om att göra det hela mycket 
enklare att komma igång med PLCUX-farmarna. 
Det är bra grund för att kunna nå ut till ännu mer människor! 
För du vet hur det är… 
Man ska ladda hem 2 appar, de ska installeras och konfigureras med privata 
nycklar osv. Sedan ska man köpa en farm/minter. Därefter måste man fylla sin 
farm med PLCUX. För att kunna göra det måste man köpa kryptovaluta ute på 
marknaden och sedan växla in det till PLCUX. Därefter kan man ta det sista steget 
vilket är det enklaste av dem alla. Att skapa ett smart kontrakt, vilket man gör via 
en enkel knapptryckning – klicka på GET PROFIT! 



Nej, det här är egentligen inte speciellt komplicerat. 
Men det är ett antal olika steg som ska tas.  
Är man helt ny inom det här med kryptovaluta, då kan det kännas lite komplicerat. 
Att den här processen med att komma igång ändå uppfattas som svår, som 
komplicerad stoppar tillväxten av communityn – helt klart! 
 

Därför jobbas det nu på inom företaget med att ta fram en ny enklare lösning. 
Alex kallade det för ”Dashboard Minting”.  
Tanken är att man ska kunna starta upp en PLCUX-farm med betydligt färre steg, 
direkt i backoffice. Det tror jag är helt rätt tänk! 
 

Men vi får vänta några veckor innan man är helt klar och kan presentera denna 
lösning i sin helhet. 
Jag vet att det är mycket som pågår i ”bakgrunden” just inom PLCULTIMA. 
Väntar spänt på dessa nyheter. 
 

* Komplettera dina passiva inkomster 2023 
 

 
 
I början av året (2022) gav vi på DLC Finans ut en produkt som vi kallade för 
Passiva Inkomster 2.0 som var en slags introduktion till passiva inkomstmöjligheter 
inom den nya digitala ekonomin. 
Begreppet Passiva Inkomster 2.0 är något som vi själva tagit fram och syftar till 
passiva inkomster som genereras på blockkedjan via bland annat decentraliserade 
lösningar och smarta kontrakt. 
Precis det som PLCULTIMA handlar om! 
 
PLCULTIMA blev också vår huvudsatsning för 2022, något det även kommer att 
vara under 2023. För vi ser potentialen med projektet, det är mycket som ska på 
plats under det här året inom PLCULTIMA. Vi satsar långsiktigt vidare på 
PLCULTIMA. Vi tror på Alex vision, vi vet att vi jobbar med ett seriöst företag som 
redan har 7 års historik.  
Det är också det projekt som vi valt ut för att jobba aktivt med gällande 
nätverksdelen. 



Men det innebär inte att vi även har andra kompletterade passiva inkomster från 
andra håll, passiva inkomster! 
Diversifiering är alltid viktigt. 
 

Är det här något som du också skulle vara intresserad av så har vi nyligen lanserat 
vårt allra senaste material i den nya guiden som heter ”Passiva Inkomster 3.0 – 
The Next Generation”. Det här med passiva inkomster inom den nya digitala 
ekonomin har blivit vår specialitet.  
 

 
 

Du får en perfekt mix med projekt från olika branscher, en väldiversifierad portfölj 
anpassad för 2023! 

Du kan bygga din egen ”portfölj” med olika passiva inkomstkanaler som ALLA 
genererar nya inkomster till dig varje månad.  
 
Här hittar du ALL information om ”Passiva Inkomster 3.0 – The Next 
Generation”: 
 

       
 

https://passivinkomstonline.com/pi3 

 
 

Jag önskar dig en Trevlig Helg! 
 
Mikael Eriksson, Independent Purple Diamond Partner Platin World 
 

https://passivinkomstonline.com/pi3

