Bäste Läsare

Det här är den fjärde delen i en ny artikelserie från InzideInfo.
Här hittar du första delen i denna artikelserie:
http://www.inzideinfo.com/wp-content/uploads/2018/01/InzideInfo-2018-01-16.pdf
Här hittar du den andra delen i denna artikelserie:
http://www.inzideinfo.com/wp-content/uploads/2018/01/InzideInfo-2018-01-19.pdf
Här hittar du den tredje delen:
http://www.inzideinfo.com/wp-content/uploads/2018/01/InzideInfo-2018-01-26.pdf
I slutet av vårt förra nyhetsbrev berättade vi lite om vår nästa stora satsning.
Så här skrev vi:
Inom ny teknik dyker det då och då upp fantastiska möjligheter. Den som är duktig på att
positionera sig rätt i en ny het tekniktrend kan också tjäna mycket pengar.
Vår nya satsning från InzideInfo/DLC handlar väldigt mycket om detta, inom kort kommer vi
lansera en väldigt intressant nyhet!
Dagens nyhetsbrev handlar just om detta med ny teknik och den skepsis som ofta omger ny
teknik.

>>> ”Allt som kan uppfinnas är nu uppfunnet”

Ja, det här är ett citat från 1899 som kommer från Charles H. Duell, dåvarande chef för det
amerikanske patentverket.
Han skulle bara ha vetat!
Nya tekniska innovationer uppfattas alltid från en början av en stor mängd skeptiska åsikter.
Det är så det alltid varit.

Går vi långt bak i tiden så var det många som inte alls trodde på tryckpressen som Johannes
Gutenberg tog fram redan på 1400-talet.
De som hade som jobb att skriva religiösa texter fnös åt denna uppfinning – ”den kommer
aldrig att slå igenom”.
Men det gjorde den och förändrade allt när det gäller produktion av böcker, tidningar osv.
När de första bilarna kom var det många som var negativa, ”kommer aldrig att ersätta
hästarna”.
En välkänd bank avrådde 1903 bestämt sina kunder från att investera i Ford Motor
Company.
De personer som tidigt investerade i bilindustrin tjänade gott om pengar.
Det var många företag som var med och utvecklade datorn och all teknik kring detta.
Långt från alla dessa företag blev framgångsrika.
Men tekniken överlevde och har utvecklats enormt. De företag som varit med och utvecklat
datortekniken har många blivit väldigt framgångsrika.
Rikedom har byggts upp på att investera i rätt företag, de företag som lett utvecklingen.
Att investera tidigt i revolutionerande teknik kan vara extremt lönsamt!
Ofta målas det upp olika skräckscenarier inför nya tekniska innovationer.
Kom du ihåg när internet lanserades på 90-talet. Det var många som var oroliga och
upprörda. Här skulle vem som helst kunna beställa vapen, droger och lära sig hur man
tillverkar sina egna bomber.
Det här var ett tillhåll för mörkskygga brottslingar och pedofiler.
Men idag kan vi ju konstatera att internet är så mycket mer än så, eller hur!
Idag använder nästan alla internet!
När internet kom var det inte alla som kunde se nyttan med internet, idag är det ingen som
tvekar.
Internet har revolutionerat hela vårt samhälle och hur vi lever idag.
Dessutom fortsätter hela tiden utvecklingen av internet. Idag är cirka 80% av världen
uppkopplat till internet.
Något som blivit riktigt stort de senaste åren är streaming av musik och film. Streaming har
blivit möjligt då internet har blivit så mycket snabbare.
Bolag som varit tidigt ute här är exempelvis Spotify och Netflix.
Netflix är en riktig framgångssaga, sista kvartalet 2017 adderade man 8.33 miljoner nya
abonnenter till sin streamingtjänst!
Företaget startades upp redan 1997 men det var 2007 som man började erbjuda streaming
av sina filmer.
Idag har man 117 miljoner medlemmar från 190 olika länder. För ett år sedan (Januari 2017)
låg deras aktiekurs på 131 kronor, idag kostar den 285 kronor.
I nästa del av denna artikelserie kommer vi att berätta om den nästa stora
teknikrevolutionen som just nu har börjat slå igenom på allvar.

Vi önskar dig en bra vecka!
Team InzideInfo/DLC

