Bäste Läsare

Det här är årets sista nyhetsbrev från oss på InzideInfo.
Dags för lite välbehövlig ledighet nu när det snart är dags att fira både Jul och Nyår.
Nästa år kommer vi starta upp vårt sjuttonde år.
Oj, det är mycket som hänt under alla dessa år. Dags att titta i backspegeln innan vi startar
upp ett nytt spännande år.
Teknikutvecklingen har varit enorm under dessa år och nu händer det nya och riktigt
spännande saker. En teknikutveckling som kommer att påverka oss alla på olika sätt.
Internet har förändrat det mesta. Hur vi söker och letar upp information, men också hur vi
handlar produkter/tjänster.
När vi startade upp InzideInfo fanns det inget Facebook, sociala medier som Facebook har
förändrat hur vi kommunicerar med varandra.
Mobiltelefonen kom redan i slutet av 80-talet, men dagens Smartphones är något helt annat.
Idag använder vi våra mobiler för mycket annat än att bara ringa.
Det har även hänt en del när det gäller nätets olika inkomstkällor. Det är ju det vi skriver om i
vårt nyhetsbrev.
Vi har sett trender komma och gå även när det gäller inkomstkoncept på nätet. Vi har alltid
försökt följa trenderna på olika sätt. Vi har även publicerat ett stort antal egna
informationsprodukter under dessa år med ett skiftande innehåll och fokus, men med den
gemensamma nämnaren att det handlat om olika typer av möjliga inkomstmöjligheter på
nätet.
När vi startade upp det här nyhetsbrevet skrev vi mest om möjligheterna med internet
marknadsföring, senare mer om affiliatemarknadsföring.
Några år senare fastnade vi för möjligheterna att kunna arbeta med trading, exempelvis
valutahandel – forex trading.
2007 lanserade vi vår allra första sports betting/trading produkt – Fotbollspengar.

Fotbollspengar handlade om hur man använde speltjänsten Betfair för att kunna arbeta med
livetrading på olika fotbollsmatcher. Då 2007 något väldigt nytt och fräscht, speciellt här i
Sverige.

Det är många av våra medlemmar/läsare som först kom i kontakt med oss på InzideInfo via
just denna produkt.
Fotbollspengar har sedan 2007 uppdateras flera gånger om.
2014 var ett spännande år, det var då vi lanserade social trading och copytrading via eToro´s
plattform.
Det var många av våra läsare som kom igång med copytrading via den information som vi
levererade. Många använder fortfarande eToro´s plattform för passiva inkomster.
2015 var året då annonsmarknaden och så kallade revshare-program lanserades i rask takt.
De flesta av dessa koncept finns inte längre.
2016 bestämde vi oss för att lansera ett helt nytt medlemskoncept inom sports
betting/trading. Det var då vi lanserade DLC Taxfree som idag heter DLC Sports.
Det här året har vi fortsatt att utveckla DLC Sports.
I början av nästa år har vi en mycket spännande nyhet på gång!
Redan 2016 lanserade vi även en annan medlemssida som heter DLC Finans, men det var
bara en enklare typ av medlemssida som vi under 2017 inte jobbat så mycket med. Tiden har
helt enkelt inte räckt till. Men de senaste månaderna har vi spenderat massor av tid på att
jobba fram DLC Finans 2.0.

Vi fortsätter att följa heta trender på marknaden, med nya DLC Finans gör vi det igen.
Det händer stora saker inom den där teknikutvecklingen som vi berättade om i början av
detta nyhetsbrev.
Internet, sociala medier, Smartphones och nu har nästa stora teknikrevolution redan startat!
Ny teknik innebär också helt nya möjligheter. Denna nya teknikrevolution erbjuder även helt
nya inkomstmöjligheter. En ny marknad har öppnats upp där man kan tjäna pengar med små
insatser och utan att behöva sälja något.
Här finns det helt unika möjligheter till riktigt bra inkomster. 2016 började det röra på sig
ordentligt, 2017 tog det fart rejält och de kommande åren inom denna marknad kommer
vara intensiva.
När vi drar igång det nya året i början av januari kommer vi att berätta mer, mycket mer. Det
finns nämligen mycket att berätta om.
För vi kommer lansera vårt hetaste koncept på bra länge, troligtvis det mest intressanta och
hetaste konceptet någonsin!

Vi ser verkligen fram emot 2018, hoppas du också gör det!
Vi vill avsluta med att önska dig en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!

Team InzideInfo/DLC

