
 Bäste Läsare 

 

Då var det äntligen dags… 

Dags att öppna upp det där möjlighetsfönstret ordentligt. 

Idag lanserar DLC Finans 2.0, ett av våra största projekt någonsin. 

 

 
 

Ett möjlighetsfönster har precis öppnats upp! 
 

- 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 
 

Vi har laddat upp med massor av nytt material. 

Alla dessa nya produkter ingår i ditt DLC Finans medlemskap! 

 

       



 

    
 

    
 

De specialrapporter som du direkt får tillgång till innehåller över 260 sidor spännande och 

lönsam läsning. Allt material på svenska, unikt material producerat av DLC Finans! 

Det här är bara början, nya unika tjänster och ytterligare informationsprodukter kommer att 

tillkomma. 

 

Här finns all information om våra produkter: 

www.dlcfinans.se 

 

Det går att tjäna pengar på nätet utan att behöva ta 

onödiga risker och utan att behöva sälja något 
 

DLC Finans jobbar med research och produktion av ”insider information” inom det finansiella 

området. Som medlem kommer du alltid få våra senaste uppdateringar med de bästa 

inkomstmöjligheterna inom de specialområden som vi bevakar. 

Den stora nyheten gällande DLC Finans 2018 är vår satsning inom kryptovaluta.  

 

Just nu pågår det en revolution inom finansvärlden. 

Du har säkert hört en del historier om hur ”vanliga människor” blivit miljonärer på digitala 

valutor som exempelvis Bitcoin och Ethereum. 

Internet revolutionerade en gång tiden all handel, det är idag det som kallas för e-handel. 

Sociala medier som exempelvis Facebook har revolutionerat vårt sätt att kommunicera med 

varandra. 

Kryptovalutan har nu samma möjlighet att helt revolutionerna hur vi hanterar pengar.  

Du har en utmärkt möjlighet att vara med väldigt tidigt i denna revolution som nu har 

startat. För det är fortfarande ett tidigt skede. Många har idag hört talats om Bitcoins, men 

väldigt få äger några Bitcoins.  

Men kryptovalutamarknaden är så mycket mer än Bitcoin idag, hur många av dina 

vänner/grannar har ens hört talas om valutor som Litecoin, Ethereum, Monero osv? 

http://www.dlcfinans.se/


 

Små insatser, stora inkomstmöjligheter 
 

Om du ändå ska ta den där risken med att investera pengar, varför inte placera en del av 

dina pengar på investeringar som kan generera så mycket som +1000-10 000% på kort tid. 

Finns få marknader idag som erbjuder en sådan potential som just dessa digitala valutor gör 

idag. 

Du kan dessutom börja med små insatser, små insatser som kan ge väldigt bra utdelning. Du 

kan exempelvis satsa endast $100 och få dina pengar att växa 10-20-50-100-500 gånger 

pengarna!  

Det hände flera gånger 2017 och det kommer hända igen! 

 

Vi har flera exempel på vår sida, titta här: 

www.dlcfinans.se 

 

Men DLC Finans är så mycket mer än bara kryptovaluta! 

 
Redan 2014 började vi skriva om möjligheterna till passiva inkomster gällande det som kallas 

för copytrading. 

Du kopierar helt automatiserat andra framgångsrika traders som handlar med aktier, 

valutor, råvaror, index och kryptovalutor.  

DLC Finans ger dig all information som du behöver för att komma igång med copytrading och 

du får även klara rekommendationer på olika traders att kopiera. 

Det här är en seriös passiv inkomstmöjlighet! Extremt enkelt att komma igång med 

dessutom. 

Läs våra båda specialrapporter inom detta område, ”DLC Finans CopyTrader” och 

”CryptoCopyTrading”. 

 

Exempel från egen copytrading under 2017: 
 

Kryptovaluta i kombination med copytrading 

 

 
Vi rekommenderar duktiga traders som du enkelt kan kopiera, en av våra bästa traders stängde en 

affär med +3.533.41%. 

 

Copytrading 2017 via ”CopyFund” från eToro 
 

http://www.dlcfinans.se/


 
 

Vi satsade $5000 som under 2017 har växt till över $29000.  

100% passiva inkomster, +$24 099 på några månader, häftigt! 

 

Våra rekommenderade traders har i snitt tjänat över +120% 2017, våra kryptotrader så 

mycket som över +240%. Detta är alltså ett snitt!  

Vår absolut bästa trader drog in över +400% på en balanserad portfölj med aktier, valutor 

och kryptovaluta. 

Copyfonden drog även den in +482% på några månader under 2017. 

 

Säkra upp ditt medlemskap i DLC Finans – extra lågt 

introduktionspris gäller till den 14:e februari 2018. 

 
Säkra upp ditt DLC Finans PRO medlemskap innan den 14:e februari 2018 så sparar du 500 

kronor direkt. Dessutom erbjuder vi ett riktigt bra BONUSPAKET.  

 

Här finns all info: 

www.dlcfinans.se 

 

Vi önskar dig en trevlig helg! 

 

Team InzideInfo/DLC  

 
 

http://www.dlcfinans.se/

