Bäste Läsare
Nya vecka och nya möjligheter…

I fredags berättade vi bland annat om möjligheterna med copy trading.
Vi visade ett eget exempel på en copyfund hos eToro som vi satsade på och som gav ett
resultat på +482% på 7 månader – passiva inkomster på riktigt!
Missade du vårt förra nyhetsbrev så kan du läsa det här: http://www.inzideinfo.com/wpcontent/uploads/2018/02/InzideInfo-2018-02-09.pdf
Vi berättade även på svängningarna som hela tiden sker just nu inom kryptovalutor.
Klart att det finns pengar att tjäna för den som satsar rätt här!
Ta den här kryptovalutan som exempel, U.CASH heter den.

När den här månaden (februari) började hade den ett värde på $0.0037, idag den 12:e
februari kostar en UCASH $0.2.
Säg att du köpt 30 000 UCASH för $111 i början av den här månaden, dessa $111 hade då
idag varit värt $6000. Vi snackar om göra 54X gånger dina pengar!
En extrem avkastning på dina pengar på väldigt kort tid. Det är det vi menar med att det går
att tjäna mycket pengar inom denna värld med små insatser.
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.

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”.

Vi kommer även skriva och ge tips inom aktiemarknaden, men vårt fokus ligger inte på
”mainstream aktier” på den svenska börsen. Istället tipsar vi dig bland annat om företag som
är på väg till börsen, så kallade onoterade aktier.
Dessutom jobbar vi själva aktivt med investeringar i teknikföretag som främst finns på den
amerikanska börsen. I våra ”Tech Boom-rapporter” kommer du löpande få våra allra bästa
tips, aktier som har stor potential att stiga kraftigt i värde de närmaste åren.
I ”Laptop Legacy” får du en omfattande genomgång om hur man kan starta upp sin egen
internetbusiness hemifrån.
”Upload Cash” tipsar dig om en helt ny inkomstmöjlighet på nätet.
Det informationsmaterial som du som DLC Finans-medlem får tillgång till är mycket
omfattande och kommer även att utökas löpande.
De specialrapporter som du direkt får tillgång till innehåller över 260 sidor spännande och
lönsam läsning.
Det här är bara början, nya unika tjänster och ytterligare informationsprodukter kommer att
tillkomma.
DLC Finans är plattformen som allt kommer att utgå ifrån.

Stängningsdags inom 48 timmar!
Skaffa ett medlemskap i DLC Finans – extra lågt
introduktionspris.
Spara 500 kronor + du får 3st BONUNSPRODUKTER som

levereras i slutet av denna månad.
Säkra din plats senaste onsdag denna vecka!

Du får DIREKT tillgång till våra 6st specialrapporter och senare i februari kommer du även få
våra 3st BONUS specialrapporter.

Här finns all info:
www.dlcfinans.se
Din bonusprodukter som levereras i slutet av månaden är:

BONUS 1

Bitcoin är originalet bland alla kryptovalutor som finns på marknaden idag. Resten kallas för Altcoins.
Vilka kryptovalutor ska du satsa på 2018? Vilka kryptovalutor kommer bli årets bästa satsningar?
Vi hjälper dig att hitta vinnarna!
I specialrapporten Altcoins – Top Picks 2018 får du våra allra bästa tips för början av detta år. Vi har
identifierat några riktigt intressanta kryptovalutor som vi tror stenhårt på!

BONUS 2

Kryptovalutamarknaden exploderade under 2017 och under 2018 kommer den andra stora vågen att
rulla in.
Dessa vågor skapar även andra typer av vågor inom andra branscher. Branscher som på olika sätt är
involverade i den nya tekniken bakom kryptovaluta.
Ett bra exempel är företaget NVIDIA som vi nämnt tidigare i informationen på den här sidan.
Det är ett företag som blivit ledande leverantör gällande de grafikprocessor som används inom så
kallad mining av kryptovaluta.
Mining av kryptovalutor har på kort tid blivit extremt populärt och idag är efterfrågan större än
tillgången, ett företag som NVIDIA säljer idag allt de tillverkar!
Deras aktie har ökat med över 1000% på 3 år, de har helt enkelt varit helt rätt positionerade runt
kryptovalutans utveckling.
I vår specialrapport Crypto Wawes pekar vi ut andra företag som inte de heller arbetar direkt med
kryptovaluta, men som även dem har positionerat sig helt rätt med deras teknikprodukter inför den
nya kryptoboomen!
Här finns enorm potential för nya raketaktier!

BONUS 3

Som en del av DLC Finans stora utbud av specialrapporter kommer du att få direkt tillgång till Tech
Boom 1.0.
Men redan nu är produktionen på gång av fortsättningen, Tech Boom 2.0. Som bonus kommer du
även få Tech Boom 2.0 utan kostnad!
Vi har hittar ytterligare några riktigt intressanta teknikaktier som vi vet har alla möjligheter att kunna
bli riktiga kursraketer redan under 2018.

Här finns all info:
www.dlcfinans.se
Vi önskar dig en riktigt bra vecka!
Team InzideInfo/DLC

