Bäste Läsare

Förra veckan berättade vi om vårt senaste erbjudande gällande DLC Sports.
Just nu kör vi ett riktigt bra erbjudande för alla som redan är med i DLC och även för dig som
ännu inte är det!
Under de cirka 9 månaderna som vi arbetat med DLC så har vi sedan tagit fram hela 7st egna
informationsprodukter och i dagarna släppte vi ytterligare 3st hela nya produkter + nya
speltipstjänster.
För ett riktigt lågt pris (engångsbelopp dessutom) så kan du skaffa dig flera nya
inkomstkällor.
Idag kan vi också berätta om ytterligare ett riktigt gott skäl varför du bör säkra din egen
säsongsbiljett den här veckan!
Det handlar om en bonus värd minst 2000 kronor som ingår.
Men kom ihåg att vi stänger detta erbjudande redan nu på fredag den 22:a september!

>>> Skaffa dig DLC Säsongsbiljett senast denna vecka

Allt detta ingår!
Våra informationsprodukter från DLC
Vi har ett brett utbud av informationsprodukter från DLC.
Sedan tidigare har vi 7st olika guider och alla dessa guider uppdateras just nu för hösten 2017. De
uppdaterade guiderna kommer att vara klara nästa vecka.
Som ”säsongsbiljett” innehavare så har du alltid tillgång till senaste uppdateringar av tidigare utgivna
informationsprodukter från DLC.
Men vi har även nu lanserat TRE stycken nya informationsprodukter som alla ingår för dig med
”säsongsbiljett”.
Totalt har du alltså tillgång till hela 10st informationsprodukter från DLC!

>>> Det här är våra TRE helt nya informationsprodukter som ALLA
ingår i vår ”Säsongsbiljett 2017/2018”
På vår sida hittar du mer information om alla de andra informationsprodukterna som vi har.
Totalt 10st ingår!

1: Tennis Cash-Out Trading Guide

Det här ett mycket enkelt trading system inom tennis som fungerar alldeles utmärkt.
Enkelt att förstå, enkelt att komma igång med och följer man reglerna för systemet så är risken
mycket låg med detta tradingsystem.
Väldigt enkelt att tjäna cirka 100-300 kronor per match som vi satsar på, i många matcher säkrar vi
upp dessa vinster redan tidigt i det allra första setet.
Guiden innehåller ett flertal exempel från matcher under 2017.
Vi inkluderar vår nya ”Tennis Cash-Out Trading Guide” till alla som skaffar sig ”Säsongsbiljetten
2017/2018”.
Använd detta system under en period och du har enkelt dragit in de pengar som du satsat för att
köpa din Säsongsbiljett.

2: Roulette SQ-System

En riktig liten ”pärla” den här nya produkten.
Ett smart system som gör att du vinner ofta!
Du kan när som helst på dygnet gå in och vinna pengar med hjälp av detta enkla men väldigt smarta
system.
Det är en av våra många läsare/medlemmar som först berättade för oss om hur han använt detta
system under lång tid med god utdelning.
Han visade upp klara bevis på att det han berättade om verkligen stämde.
Vi satte sedan själva igång för att testa hans system och strategier. Det visade sig att detta fungerade
riktigt bra!

Roulette SQ-System är mycket enkelt att förstå och använda sig, här finns klara och tydliga
instruktioner om hur du ska agera hela tiden.

Vi har även spelat in videoklipp där vi visar hur vi spelar för att göra det så enkelt som möjligt för dig.
Vi loggar in och använder oss av vårt system, 5-15 minuter senare har vi säkrat upp vår vinst och kan
gå vidare till nästa kasino. Nya satser, nya vinster.
Tjäna 100-500 kronor skattefritt varje dag genom att använda dig av flera olika kasinon.
Vi har redan några av våra medlemmar som testat vårt nya Roulette system och här är feedback från
några av våra medlemmar!
”Laddade ner de nya manualerna och gick igång direkt på roulette. Tack för den utförliga
beskrivningen, behövdes då jag aldrig någonsin förr spelat detta. Kul! Funkar ju! :-)
Har nog spelat ihop ett par hundra redan.Tack!! Passar mig och min bristande tid utmärkt” – Lisbeth
”Testat ert Roulette-system under några dagar med riktigt bra resultat. Perfekt då man kan gå in och
spela när som helst på dygnet.
Riktigt bra instruktioner med text och videomaterial. Tack för ett riktigt bra system” - Per
Vi inkluderar vår nya ”Roulette SQ-System” till alla som skaffar sig ”Säsongsbiljetten 2017/2018”.
Använd dig av detta system under en period och du har enkelt dragit in de pengar som du satsat
för att köpa din Säsongsbiljett.

3: FootballAdvantageSystem

Det här är ett smart fotbollssystem som inte kräver att du följer matcherna live när de spelas.
Du lägger in dina spel innan matcherna innan matchen spelas enligt klara regler och förutsättningar.
Det här är ett enkelt system som vi själva använder oss av frekvent och som fungerar hela tiden.
Vi visar exakt hur detta system fungerar med tydliga exempel. Vi visar hur vi får fram våra
spelalternativ kopplade till de olika systemen. Enkelt att förstå, riktigt roligt och lönsamt.
Vi inkluderar vår nya ”DLC Sports – FootballAdvantageSystem” till alla som skaffar sig
”Säsongsbiljetten 2017/2018”.
Använd dig av detta system under en period och du har enkelt dragit in de pengar som du satsat
för att köpa din Säsongsbiljett.

Våra speltips för hela 2017-2018

DLC Sports – Fotboll & Tennis Tips
2017/2018 - nyhet hösten 2017

Ett givet val för dig som vill följa våra allra bästa speltips inom fotboll!
Nya och färska speltips inom fotboll i princip varje dag och garanterat massor av action under hela
säsongen.
Vår andra huvudsport inom DLC Sports är tennis.
Även det här är helt nya speltips gällande tennisen.
Vi bevakar de stora ATP/WTA-turneringarna som spelas runt om i hela världen.
Nej, vi vinner inte alltid men vi satsar alltid på att göra vinst vecka efter vecka, månad efter månad.
Senaste dagarnas speltips från DLC Sports (exempel):
2017-09-19
Fotboll, singel
AC Ajaccio-Valenciennes, (Frankrike, andra ligan) spela ½ poäng på AC Ajaccio odds 2.1 (Betfair,spelbörs)
V+0.55P
Kombination, fotboll
Spela 0.8 poäng på kombinationen Barcelona(Spanien)-Bodö/Glimt(Norge, andra ligan)+över 1.5 mål i
matchen Elfsborg-Djurgården(Allsvenskan) odds 1.71 (Coolbet) V+0.57P
2017-09-18
Fotboll, singel
Nordsjälland-Århus, (Danmark) spela 0.8 poäng på Nordsjälland odds 2.06 (Betfair, spelbörs) F-0.8P
Kombination, fotboll
Spela ½ poäng på kombinationen Zenit(Ryssland)-Besiktas(Turkiet) odds 1.74 (Coolbet) V+0.37P

Tjäna pengar på att rekommendera andra till DLC Sports!

Det här är verkligen något helt unikt som vi erbjuder våra medlemmar.
Ett koncept som vi kommer att dra igång under oktober månad.
Vi förser dig med en hemsida som du kan använda för att rekommendera andra till DLC.
Vi ger dig en unik möjlighet att tjäna 1495 kronor varje gång!
Japp, du behåller 100% av priset som ett PRO-medlemskap kommer att kosta!
Sälj ett enda medlemskap och du har redan tjänat pengar, 1495:- minus 995:- är + 500:-

Du har fått tillbaka dina pengar + tjänat på det om du säljer ett enda medlemskap.
Du ligger plus med 500 kronor direkt!
Det är inte svårt.
Men du kan tjäna så mycket mer!
- Sälj 10 medlemskap och tjäna 14950:- Sälj 20 medlemskap och tjäna 29900:- Sälj 50 medlemskap och tjäna 74750:- Sälj 10st medlemskap per månad och tjäna 14950:- extra varje månad.
- Sälj ett medlemskap per dag och tjäna 44850:- extra varje månad.
Pengarna går direkt till dig! Inget väntande på provisionsutbetalningar osv!
Vi sköter all support och hantering av kunder.

NYHET:
Videokursen Laptop Legacy

Ännu ett mycket gott skäl…
Under oktober månad drar vi igång med produktionen av en helt ny videokurs från DLC/InzideInfo.
Vi har ännu inte helt bestämt titeln på den här nya produkten, men vi arbetar idag med
projektnamnet Laptop Legacy.
Vi (som driver DLC och InzideInfo) har arbetat med affärer och inkomstkoncept på nätet sedan 2001
då vi drog igång nyhetsbrevet InzideInfo. Genom åren som gått har vi testat massor av olika
inkomstmöjligheter på nätet.
Vi har personligen satsat pengar i många olika projekt genom åren. Vi har genom åren samlat på oss
massor av erfarenhet och kunskap om affärer på nätet.
Nu har vi bestämt oss för att ta fram en komplett videoutbildning gällande alla typer av
inkomstmöjligheter som nätet erbjuder.
Vad fungerar? Vad fungerar inte?
Vilken typ av koncept som du absolut ska hålla dig undan från och varför.
Vilka koncept jobbar vi med och varför. Du får klara instruktioner och guidning om hur du enkelt kan
kopiera det vi redan gör!
Vilken typ av inkomstmöjligheter skulle kunna passa dig och dina förutsättningar beroende på hur

mycket tid och pengar du kan satsa.
Materialet kommer att vara mycket omfattande.
Vi kommer att gå igenom ämnen som exempelvis:
- Sports Betting/Trading/Arbitrage
- Investeringar/Trading/Passiva inkomster
- Copytrading
- Kryptovaluta
- Affiliate marknadsföring/Nätverksmarknadsföring
- Internet marknadsföring
- Sälja dina egna informationsprodukter
- eCommerce/Import
Den här videoutbildningen kommer att guida dig hela vägen genom alla typer av inkomstmöjligheter
på nätet. Vi berättar vad vi själva valt att arbeta med och varför.
Du får all insider information direkt från personer som själva helt och levt på sina inkomster från
nätet under många år.
Den här videokursen är alltså inte framtagen ännu, men vi kommer att dra igång produktionen under
nästa månad och räknar med att vara klara under slutet av november alternativt början av
december.
Prislappen för detta omfattande och helt unika material kommer ligga någonstans mellan 2000-3000
kronor när kursen lanseras.
Men nu ger vi dig en möjlighet att säkra upp så du får denna videokurs utan kostnad när den är
klar för leverans.
Det enda du behöver göra är att under den här veckan skaffa dig ”DLC Säsongsbiljett”.
Alla som skaffar sig DLC Säsongsbiljetten senast den här veckan till det extremt låga engångspriset
995 kronor kommer alltså att utan någon extra kostnad även få vår kommande produkt
videoutbildningen ”Laptop Legacy”.
En bonus värd minst 2000 kronor!
OBS! ”Laptop Legacy” kommer att börjas leverera under november eller december 2017.

Säkra din säsongsbiljett nu, här:
http://dlctaxfree.se/20172018-2

Vi önskar dig en fortsatt bra vecka
Team InzideInfo

