
 Bäste Läsare 

 

Det här är den femte och sista delen i vår senaste artikelserie. 

 

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 

 

Här hittar den fjärde delen: 

http://www.inzideinfo.com/wp-content/uploads/2018/01/InzideInfo-2018-01-30.pdf 

 
I förra artikeln skrev vi en del om den skepsis som ofta omger ny teknik. 

Så har det alltid varit och kommer alltid att vara. 

 

Den senaste stora teknikrevolutionen handlar om kryptovaluta. 

Du har säkert redan hört och läst en hel del om kryptovalutan Bitcoin. 

Kanske har du själv funderat på att bli involverad på något sätt i Bitcoin och andra kryptovalutor? 

För det handlar om en revolution, dels en teknisk revolution som är det största som hänt sedan 

internet lanseras. 

Men det är också en finansiell revolution. Nyckelordet är decentralisering, nu flyttas maktbalansen. 

Bankerna och finansvärlden har genom historien kunnat tjäna grova pengar på alla typer av 

transaktioner av pengar och investeringar. 

Med kryptovalutan inträde på marknaden behöver det inte längre vara så. 

Det här är en möjlighet för vanliga människor som du och jag att få vara med på en revolution av hela 

den finansiella marknaden. 

Det här är bara början på en kryptovalutarevolution! 

 

Teknikutveckling som inte går att stoppa  
 
Kryptovalutamarknaden är så mycket mer än Bitcoin.  

Bitcoin är originalet och det är framförallt tekniken bakom denna digitala valuta som är grunden för 

denna finansiella revolution. Det handlar om det som kallas för blockkedjan – Block Chain 

Technology! 
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Bitcoin är en digital valuta som du kan använda för att betala produkter och tjänster. 

Men du kan också skicka pengarna till en annan användare som också har ett Bitcoin-konto. 

 

Tekniskt sätt så är det den så kallade blockkedja-tekniken (engelska = block chain) som är hjärnan i 

hela systemet. 

Alla konfirmerade transaktioner lagras i denna blockkedja.  

Integriteten och den kronologiska ordningen i blocket är verifierat kryptografiskt. 

Det här gör att ingen individ, organisation eller regering för den delen kan manipulera systemet. 

Ingen kan alltså varken kontrollera eller helt plötsligt stänga av blockkedjan. 

Däremot är blockkedjan öppen för alla att granska. 

Det är tekniken som ligger bakom Bitcoin som är det stora! 

Blockkedja-tekniken kommer att kunna bli en mainstreamteknik och utvecklingen sker just nu 

blixtsnabbt. 

De finns massor av olika branscher som kommer att använda sig av denna teknik i framtiden. 

 

Fastighetsmarknaden 
Att köpa och säja fastigheter är idag en rätt så komplicerad process som i de allra flesta fallen sker via 

olika mellanhänder som exempelvis en mäklare. 

Blockkedjan har potential att effektivisera hela processen att köpa och sälja fastigheter. 

 

Hälsovården 
Pågår ett flertal projekt inom denna bransch som har med blockkedjan att göra, bland annat för att 

hitta säkrare lösningar för att kunna skydda alla känsliga uppgifter som har med patienterna att göra. 

Tanken är också att ge patienterna full kontroll över deras egna uppgifter. 

 

Musikindustrin 
En annan bransch som har massor av mellanhänder involverade för att kunna distribuera musik. 

Internet har gjort det enklare för artister att kunna få ut sin musik på marknaden, men fortfarande 

beräknas det att 86% av intäkterna försvinner till olika mellanhänder. 

Blockkedjan har möjlighet att ge artisterna tillbaka kontrollen av sin egen musik. 

 

Film 
Disney har satsat pengar på att bygga sin egen blockkedjanätverk som heter DragonChain. 



 

Röstning i val 
Blockkedjan kommer också att kunna bli en del av röstningar i olika val.  

Ett företag som heter Follow My Vote har redan skapat ett röstsystem uppbyggd kring blockkedja-

teknik. Rösta i val från din egen Smartphone eller dator. 

Ett system som inte går att hacka. 

 

Ett möjlighetsfönster har precis öppnats upp! 
 

 
 

Det finns helt unika inkomstmöjligheter inom kryptovaluta, men det gäller att veta man gör och 

varför. 

Förra året slog kryptovaluta igenom på allvar och vi såg massor av extremt uppgångar på väldigt kort 

tid. 

 

* Bitcoin gick upp +1288% under 2017. 

* Ethereum gick upp +9162% under 2017. 

* Ripple gick upp med hisnande +36000% under enbart 2017. 

 

Säg att du hade satsat så lite som 200 kronor var på dessa tre kryptovalutor, då hade du haft en 

kombinerad nettovinst på över 92 000 kronor. En mycket god vinst på endast 12 månader och med 

en total satsning på 600 kronor. 

Med 2000 kronor på dessa tre kryptovalutor och totalt 6000 kronor, ja då hade du idag suttit på en 

liten förmögenhet.  

Det finns fler inkomstmöjligheter inom det här området, det handlar långt ifrån att bara köpa och 

sedan hoppas på ett ökat värde. 

Du kan arbeta med trading, det innebär att du kan tjäna pengar i både upp- och nedgångar på 

marknaden.  

Man också gör som vi gjorde förra året, ”rygga” någon annan som är duktig på det här med trading. 

Vi köpte inga kryptovalutor, men vi hade duktiga traders som gjorde det åt oss. 

Det gav $24 099 i vinst – helt passivt, på några månaders tid. Otroligt bra, nästan 200 000 kronor i 

vinst. 

 



 
Så spelar ingen roll om kurserna går upp eller ner, inom trading finns det alltid möjligheter att tjäna 

pengar. Vi berättar mer om hur du kan göra det vi gjorde, i nästa nummer av InzideInfo. 

 

Under början av 2018 som har vi sett korrigeringar på de flesta kryptovalutorna på marknaden, men 

det är helt normalt inom denna marknad. 

Kurserna kan röra sig snabbt både upp och ner. Men med dagens kurser så har det öppnat upp sig 

möjligheter för nya investerare att kliva in på den här marknaden. 

 

Möjlighetsfönstret står vidöppet just nu! 

 

”There’s so much human capital and real money being poured in to the space. We´re at the 

takeoff point” 
- Michael Novogratz 

 

Bitcoin var bara början, men det utvecklas ny teknik och nya kryptovalutor tillkommer just nu i en 

rasade takt.  

Det här är faktorer som kommer ta kryptomarknaden till nya höjder redan 2018, det här är starten 

på den andra vågen! 

Denna gång har även du möjligheten att skaffa dig helt nya inkomstkällor inom ny teknik. 

 
Inom kort öppnar vi upp nya DLC Finans. 

 

 
 

- DLC Finans handlar om investeringar, placeringar och trading inom områden som aktier, valutor, 

råvaror och kryptovaluta. 

Här handlar det om att få pengarna att arbeta för oss istället för tvärtom, så kallade passiva 

inkomster. 

DLC Finans är en sida endast för medlemmar som startades upp 2016. 

Det här är DLC Finans 2018, något helt nytt! 

Vårt fokus ligger idag främst på: 

 

- Kryptovaluta 

- Aktier, främst teknikaktier 



- Copytrading 

- Passiva inkomster 

- Trading - aktier, valutor och kryptovalutor. Vi kan tjäna pengar i både upp och 

nedgångar. 

- Starta/driva internetaffärer 
 

Läs mer i vårt nästa nyhetsbrev, då berättar vi mer om helt nya DLC Finans 2.0. 

Vi har laddat upp med massor av nytt material. 

 

Vi önskar dig en trevlig helg! 

 

Team InzideInfo/DLC  

 
 


