
Bäste Läsare 

 

Det här är årets första nyhetsbrev från InzideInfo. 

 

>>> Nytt år, nya möjligheter… 
 

 
 

Hoppas att du fick en bra julledighet och ett härligt nyårsfirande. 

Nu drar vi igång ett nytt år, en ny säsong och massor av nya möjligheter! 

Vi börjar året med ett riktigt bra erbjudande gällande Sports Betting. 

Prova 3st framgångsrika speltipstjänster under EN MÅNAD helt utan någon som helst 

kostnad eller krav. 

 

NYHET 2018: 

DLC Sports inleder ett samarbete med Tipstrr. 
 

     +   

Tipstrr är en komplett plattform för speltips. 

En fantastisk resurs för alla som är intresserad av sports betting. 

Det här är en modern plattform innehållande massor av verifierade speltipstjänster. 

Här finns både de som erbjuder sina speltips utan kostnad och andra framgångsrika 

spelexperter som erbjuder Premium-abonnemang till mycket låga kostnader. 

Utbudet är stort och här hittar du speltips hämtat från de flesta olika sporterna. 

Hitta din egen typ av spelexpert som du väljer att följa. Ha fullständig koll på alla dina spel 

och få tillgång till fullständig statistik. Analysera dina resultat och statistik för att hela tiden 

kunna justera ditt spelande för att få ut bästa möjliga resultat. 

Skapa din egen portfölj med de bästa speltipsexperterna och skaffa dig en skattefri 

inkomstmaskin. 



 

 
 

Den här videon ger en snabb introduktion kring hur Tipstrr fungerar: 

https://youtu.be/ecECjh0hggk 

 

 
 

OBS! 

Tipstrr’s app-lösning kommer att lanseras under första kvartalet 2018. 

 

Tillfälligt ERBJUDANDE till alla DLC Sports/InzideInfo 

medlemmar från Tipstrr – prova utan kostnad! 
 

 
 

Det handlar om tre olika spelexperter som arbetar inom helt olika sporter. 

Att prenumerera på alla dessa Premium-tjänster skulle normalt kosta £107, men du kan nu 

testa samtliga dessa tjänster helt utan någon som helst kostnad! 

Ingen automatiskt förlängning, vill du inte fortsätta följa dessa tjänster efter din provmånad 

https://youtu.be/ecECjh0hggk


behöver du inte göra något för att säga upp tjänsten osv. 

 

OBS!  

Detta erbjudande gäller enbart under denna helg. 

 

> 1: Fotboll – MrBwino Premium 

 
+14.83 poäng per månad, senaste 3 månaderna. 

 

Gå med utan kostnad här: 

https://tipstrr.com/tipster/mrbwinopremium/join?ref-a=dlcsport 

 

>2: Basket – Antonio Nikolitsopoulos 

 
+173.92 poäng per månad, senaste 3 månaderna. 

 

Gå med utan kostnad här: 

https://tipstrr.com/tipster/antonisnikolitsopoulos/join?ref-a=dlcsport 

 

>3: Hästar – Omaha Racing 

 
+158.46 poäng per månad, senaste 12 månaderna 

 

Gå med utan kostnad här: 

https://tipstrr.com/tipster/omaharacing/join?ref-a=dlcsport 

 

 

Team InzideInfo/DLC  

 
 

https://tipstrr.com/tipster/mrbwinopremium/join?ref-a=dlcsport
https://tipstrr.com/tipster/antonisnikolitsopoulos/join?ref-a=dlcsport
https://tipstrr.com/tipster/omaharacing/join?ref-a=dlcsport

