Bäste Läsare
Vi har i ett antal nyhetsbrev den senaste tiden berättat om vår helt nya medlemssida, DLC
Finans.
Vi har ett mycket bra introduktionserbjudande just nu gällande medlemskap.
Men snart är vi tvungna att stänga detta erbjudande.
Vi har bestämt att vi håller dörrarna öppna fram till 20.00 idag torsdag den 15 februari 2018.
Vi kör kvällsöppet fram till klockan 8 ikväll, men sedan är det stängt.

Här finns all info:

www.dlcfinans.se
Det var i början av den här månaden som vi lanserade DLC Finans.
En medlemssida som bland annat handlar om investeringar och placeringar inom områden
som kryptovaluta, trading, aktier.
Samtidigt som gick ut med vår information så hände det stora saker på marknaden.
- Kryptovalutorna tappade värde snabbt.
- Börsen störtdök

Snacka om dålig timing…
Eller?
Vi fick en del mejl också i vår inbox under de första dagarna när vi lanserade DLC Finans med
en del kommentarer.
- Vågar man verkligen satsa på kryptovaluta?
- Men det verkar ju som Bitcoin håller på att krascha?
Den 6:e februari låg priset på Bitcoin (BTC) på cirka $6100.
Mainstream media pumpar på om att kraschen var här.
Andra populära kryptovalutor dras också med i fallet, exempelvis:
- Ethereum (ETH) pris den 6:e februari: $585
- Litecoin (LTC) pris den 6:e februari: $109
Den 7:e februari skriver vi så här i vårt nyhetsbrev:

Vi såg det som en perfekt start, en möjlighet att köpa dessa digitala valutor till rabatterade
priser.
Idag är det den 15 februari, det vill säga en dryg vecka senare.
- Bitcoin (BTC) pris den 15:e februari: $9766
- Ethereum (ETH) pris den 15:e februari: $931
- Litecoin (LTC) pris den 15:e februari: $226

Rätt så häftiga siffror eller hur!
Korrigeringar på marknaden som vi såg i början av februari skapar möjligheter.
Här finns det stora inkomstmöjligheter.

Alternativa investeringsområden och inkomstmöjligheter utan
onödiga risker
DLC Finans arbetar med research inom några av det mest intressantaste områdena idag när
det gäller smarta investeringar/placeringar.
Vi lägger ner mycket tid och resurser för att kunna leverera den bästa informationen till dig
som är medlem.
I grund och botten har du som medlem tillgång till våra nyhetsbrev och specialrapporter. Allt
vårt material är skrivet på svenska.
Som medlem får du alltid tillgång till löpande uppdateringar på medlemsidan och via våra
nyhetsbrev.
Det här är dessutom bara starten, ny och löpande researcharbete kommer leda till nya
möjligheter och ett utökat innehåll på vår medlemsida.
Det bara att konstatera att 2017 var ett makalöst bra år inom de områden som vi valt att
bevaka och fokusera på.

Copytrading
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.

Kryptovaluta
Ett investeringsområde som 2017 utklassade allt annat.
Ripple +36 000%, NEM +29 000% osv.
Vi tror att 2018 kommer ge oss den ”andra vågen” med nya möjligheter att tjäna stort inom
kryptovaluta. Lite svårare än vad det var 2017 med så mycket nya kryptovalutor som
tillkommer hela tiden. Vår uppgift är att tipsa dig om de allra bästa möjligheterna inom
denna värld. Här går det att göra riktigt snabba klipp, men huvudfokus från vår sida är
långsiktigt lönsamma satsningar.
Allt handlar om kvalitet och att hålla nere på riskerna, att hitta det bästa inom detta område!

Aktier
Vår fokus ligger här främst på teknikaktier och aktier i företag som är på väg att introduceras
på börsen.
2017 satsade vi på NVIDIA som gav ett över +100%.
Under 2018 ser vi minst lika stora möjligheter till framgång inom denna nisch.

Trading
Det här ett mycket intressant område som vi kommer att bygga upp under 2018.
Det fina med trading är att vi alltid kan tjäna pengar, spelar ingen roll om marknaden vi
arbetar med går upp eller ner.
Inom kryptovalutavärlden är dessutom handeln öppet 24/7 – 7 dagar i veckan.

Skaffa ett medlemskap i DLC Finans – extra lågt
introduktionspris gäller just nu.
Men i morgon ÄR det för sent
Kommer du för sent till vår sida så kommer du att mötas av stängda grindar, undvik detta!

Ta chansen istället, säkra upp ditt medlemskap nu – vi stänger detta erbjudande 20.00 idag!
Du får DIREKT tillgång till våra 6st specialrapporter och senare i februari kommer du även få
våra 3st BONUS specialrapporter.
Detta är alltså bara början, vi kommer att fylla på med nytt material under året.

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

