
 Bäste Läsare 

 

Vill börja tacka alla er som redan säkrat sitt DLC Finans PRO-medlemskap. 

Vi jobbar på för fullt för att godkända alla nya medlemmar så att du får tillgång till allt 

material.  

Det här nyhetsbrevet tänket vi att vi skulle svara på några vanliga frågor som vi får in just nu. 

 

 
Fanns det inte ett DLC Finans tidigare? 

- Ja, när vi startade upp DLC Taxfree/Sports så hade vi en enklare DLC-Finans sida som man 

kunde komma åt utan kostnad som DLC Taxfree/Sports medlem. 

Men detta är en helt ny sida, det här är vår PRO version av DLC Finans där man har helt egna 

och unika inloggningsuppgifter. 

Materialet på nya DLC Finans 2018 är helt nytt och omfattande! 

 

- Priserna på kryptovaluta har gått ner väldigt kraftigt under 2018, är det inte väldigt 

riskfyllt att satsa på kryptovaluta? 

- Det stämmer att priserna på alla kryptovalutor har sjunkit under 2018. Men det är goda 

nyheter för oss! 

Det här är en perfekt start för alla som vill ta chansen och tjäna pengar på den här 

marknaden. Som investerare är korrigeringar av denna typ på marknaden mycket välkomna 

och skapar helt nya möjligheter. 

Det kommer att öppna upp för helt nya möjligheter för oss, där vi kan köpa dessa nya 

digitala valutor till ”rabatterade priser”.  

Vi håller nere på riskerna genom att ”kliva in” vid rätt tillfällen, när det finns en bra möjlig 

uppsida. Dessutom går vi aldrig in med stora positioner och vi ser till att sprida våra risker. 

Satsningar på $100-$500 kan ge extremt god avkastning inom denna marknad. 

 

- Även Börsen faller kraftigt de senaste dagarna… 

Ja, det stämmer. Samma sak gäller här. Vi får nu helt unika möjligheter att köpa riktigt bra 

aktier till ”rabatterade priser”. Vi måste bara vara riktigt kalla och invänta rätt tillfällen. 

 

OBS! 

Väldigt viktigt att veta i sammanhanget är att vi kan tjäna pengar i både upp- och nedgångar, 

inom exempelvis trading och copytrading. 

 



- Krävs det mycket tid att satsa på det här? 

Nej, det gör det inte. 

Inom exempelvis copytrading är allt automatiserat. 

Satsningar på aktier är långsiktiga satsningar.  

 

Det går att tjäna pengar på nätet utan att 

behöva ta onödiga risker och utan att 

behöva sälja något 
 

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”. 

 

      
  
Snittresultat för våra rekommenderade traders enligt denna lista låg 2017 på +120.57%. 

Vilket är riktigt bra! 

Men vi berättar även om en nyhet som heter CopyFunds. Vi på DLC Finans gillar verkligen den här 

lösningen.  

En satsning som vi gjorde 2017 i en sådan här CopyFund gav ett plus på hela +482%.  

Kombinera copytrading med kryptovaluta och du har vår guide ”CryptoCopyTrading”. 



Du behöver själv inte köpa eller sälja några kryptovalutor. Istället låter du andra sköta din 

trading åt dig! 
De traders som vi har med i denna nya guide har minst 30% av sina affärer inom kryptovaluta. 

Snittresultat för våra rekommenderade traders enligt denna lista låg 2017 på +240.69%. 

Vi är övertygade om att 2018 kommer också vara ett bra år för ”våra” rekommenderade 

traders! 

 

Säkra upp ditt medlemskap i DLC Finans – extra lågt 

introduktionspris gäller till den 14:e februari 2018. 
 

Du får DIREKT tillgång till våra 6st specialrapporter och senare i februari kommer du även få 

våra 3st BONUS specialrapporter. 

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

kronor direkt.  

Var med från början, medlemsidan kommer att byggas upp och expandera med nytt 

material under hela 2018.  

 

Här finns all info: 

www.dlcfinans.se 

 

Vi önskar dig en riktigt bra vecka! 

 

Team InzideInfo/DLC  

 
 

http://www.dlcfinans.se/

