Bäste Läsare
Tiden går fort när man har det bra, redan fredag!

Vi befinner oss själva i London för tillfället och träffar andra kollegor från alla delar av
världen som liksom vi arbetar med områden som sports betting och finansiell trading.
Stora snackisen i år är givetvis det här med kryptovalutor. Ett område som verkar engagera
många och alla har sin egen åsikt om hur framtiden ser ut inom detta område.
Många talar om att utvecklingen gällande dessa nya digitala valutor påminner en hel del om
när internet var helt nytt.
Det fanns de som verkligen gillade hela idén med internet och kunde snabbt se
möjligheterna, men det fanns också de som verkligen inte gillade idén med ett
världsomspännande nätverk. Fanns de som verkligen inte kunde se vad man skulle använda
internet till, det som ansåg att det bara var en ”fluga”.
Kryptovaluta har också sina kritiker, främst banker och myndigheter.
Men alla som vi pratat med här i London är helt övertygade om den här utvecklingen med
dessa digitala valutor inte går att stoppa!
Visst, det kommer att kunna hända mycket under resan och marknaden kommer fortsatt att
vara svängig.
Men det finns också stora inkomstmöjligheter i dessa svängningar, traders gillar den här
typen av svängningar.
Det har varit mycket snack de senaste veckorna om de stora prisrasen på de flesta
kryptovalutorna. Men det gäller att ha lite perspektiv här…
* Det är inte bara kryptovalutor som drabbats, Börsen har också fallit kraftigt den senaste
tiden och där handlar det om betydligt mycket pengar som ”försvunnit” på några dagar.
* Idag är det den 9:e februari.
Priset på en Bitcoin den 9:e februari 2017 var $1076.

För dyrt tyckte många, idag är en Bitcoin värd $8200.
Priset på en Ethereum (nästa största kryptovalutan) var den 9:e februari 2017 värt $11.46.
För dyrt tyckte många, idag är en Ethereum värt $820.
Visst, det här är en ny marknad och kurserna på dessa nya digitala valutor rör på sig kraftigt,
både i upp och nedgång = hög volatilitet.
Vi rekommenderar ingen att gå ”all in” gällande kryptovalutor, vi rekommenderar alltid att
man ska sprida ut sina risker. Vår rekommendation är att ha en del av dina placerade pengar
inom kryptovalutor.
Fakta är att de senaste 2 åren har den här marknaden utklassat alla andra typer av
investeringar. Det är den enda marknaden idag som jag vet där du kan riskera så lite som
$100 och tjäna flera tusen dollars.
Vi är övertygade om att även 2018 kommer att bli ett mycket bra år för oss som satsar på
kryptovaluta.

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.
Du behöver inte riskera dina pengar i okända/ökända MLM-koncept och Ponzibyggen.
Du behöver det där skräpet!
Det finns seriösa aktörer på marknaden som kan erbjuda dig passiva inkomster.
Förra året gick vi in en så CopyFund som på cirka 7 månader gav en vinst på över $24 000.
Helt passivt, inget jobb!
Vi berättar mer om detta i våra svenska guider som Copytrading!

Säkra upp ditt medlemskap i DLC Finans – extra lågt
introduktionspris.
Spara 500 kronor – säkra upp ditt DLC Finans
medlemskap innan den 14:e februari!
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 helg!
Team InzideInfo/DLC

