
 
 

Hej DLC Finans-medlem 
2023-03-24 – UPPDATERING 

 

Det här är nyhetsbrevet som vänder sig till dig som medlem här på DLC Finans. 

Det här nyhetsbrevet heter från och med september (2021) Digitala Affärer. 

Du hittar alltid våra nyhetsbrev på medlemsidan, menyval ”Download” och sedan ”Nyhetsbrev”. Där 

kan du läsa alla våra tidigare nyhetsbrev. 

Inom DLC Finans finns det idag flera olika projekt som rullar parallellt. 

För varje koncept som vi arbetar med jobbar vi även med speciella nyhetsbrev/uppdateringar kring 

aktuellt koncept. 
 

* Uppdatering våren 2023 
 

 

 



Det är ju väldigt sällan vi skickar ut det här nyhetsbrevet som går ut till alla DLC 

Finans medlemmar, Premium-medlemmar och gratismedlemmar. 

Det är som jag tidigare berättat, vi har medvetet valt att satsa på att uppdatera 

och jobba tillsammans med våra Premium-medlemmar = betalt medlemskap. 

Vi har inte heller uppdaterat något av det materialet som ligger ute på 

medlemssidan dlcfinans.se på väldigt länge. 

Våra sidor för Premium-medlemmar är dock helt up-to-date! 

Det finns en plan att under året även uppdatera hela DLC Finans-sidan, det 

kommer när det kommer…😊 

Vi driver vår egen Lifestyle Business och fokuserar på det som känns viktigast. 

Nu våren 2023 ligger största fokus på våra olika projekt inom det vi kallar för 

blockchain business, vilket också öppnat upp för en affärsverksamhet som ger 

oss en helt annan livsstil. 

Faktum är att den här typen av inkomstkällor och teknik öppnar verkligen upp 

det för en helt ny typ av möjlig livsstil. Det vill säga inte det vanliga jobba ”9-5 

stuket”, där vi byter ut större delen av vår tid för att kunna tjäna pengar. Jag 

pratar om ett betydligt friare liv där du själv styr din egen tid. Ett liv på dina egna 

villkor helt enkelt.  

Snabbare interkopplingar, WiFi, smartphones, appar, AI och inte minst 

blockkedjan har öppnat upp för en helt ny typ inkomstmöjligheter och 

affärskoncept. Decentraliserade lösningar, automatiserade inkomstkanaler som 

kan generera inkomster när du gör något helt annat. Det här skapar samtidigt 

helt nya möjligheter till ett betydligt friare liv. 

Du behöver ingen fast arbetsplats, du behöver inga anställda, du styr helt och 

hållet din tid.  

Låter det som något som skulle passa din smak? 
 

Den nya generationen av passiva inkomster är här! 

Vi använder oss av blockkedjan, decentraliserad teknologi, smarta kontrakt och 

nu även AI (artificiell intelligens) för att skaffa oss nya inkomstkällor. 

Vi har bland annat ett AI-system som levererat +21% i snitt VARJE MÅNAD under 

ett år. 

Låter det intressant? 
 

Då kan jag rekommendera vår informationsprodukt ”Passiva Inkomster 3.0 – The 

Next Generation”! 

En produkt som vi lanserade till våra medlemmar i slutet av januari men som nu 

erbjuds till alla. 



 

Skaffa dig en inkomstproducerande portfölj inom 

den nya digitala ekonomin bestående av olika 

projekt som alla genererar löpande passiva 

inkomster åt dig varje månad - oavsett ekonomisk 

konjunktur! 
 

 
 

För att kunna få tillgång till all information och alla våra aktuell 

produkter/tjänster/projekt så behöver du ”Passiva Inkomster 3.0 – The Next 

Generation”.  

Skaffa dig denna produkt innan den 31:a mars och du har tillgång till hela vårt 

material! 
 

Läs mer här: 

https://passivinkomstonline.com/pi3 

 

Jag önskar dig en fortsatt trevlig helg! 
 

https://passivinkomstonline.com/pi3


 
 

Mikael Eriksson 

 


