
Bäste Läsare 

 

>>> Säkra ett DLC Sports PRO medlemskap – förlängt erbjudande till 

den 21/3 

 

 
 
Som PRO-medlem har du tillgång till ALLA våra informationsprodukter!  

Det handlar idag om 11st specialrapporter! 

Allt material på svenska. 

 

Alla våra DLC Sports informationsprodukter ingår i ditt PRO 

medlemskap,  

bland annat dessa populära produkter! 
 

 



 

Ett PRO-medlemskap ger dig också tillgång till alla våra bästa speltipstjänster. 

 

 

 

Vi har bevakning på fotbollen i Europa. 

Våra speltips hämtas från många olika ligor ute i Europa. 

Den här helgen hade vi exempelvis med matcher från länder som exempelvis: 

England, Skottland, Portugal, Italien, Spanien, Danmark, Ungern, Schweiz och Holland. 

 

I helgen hade vi totalt 13st spel (fredag-söndag) av dessa vann vi 9st spel. 

Förra helgen hade vi också totalt 13st spel och 11st av dem var vinnande spel. 

En normal helg har vi en strike rate på cirka 77%. Vilket vi tycker är bra. 

 

Som fotbollsintresserad kommer vi ha mycket att se fram emot denna vår och sommar. 

Den 1:a april startar Allsvenskan. Självklart kommer vi bevaka och leverera speltips från 

Allsvenskan. 

 
Men fram emot sommaren blir det ännu roligare. 

Då är det dags för årets största sporthändelse med Fotbolls-VM i Ryssland! 

 



 
 

Som DLC Sports PRO medlem kommer du få våra allra bästa speltips från hela VM. 

Dessutom kommer du innan VM drar igång få vår specialrapport ”DLC Spotlight – VM 

Special”. 

Kommer innehålla ett antal speltips som du kan spela på innan VM startar. 

Höj spänningen i alla matcher med bra speltips! 

 
 

Tillfälligt Erbjudande! 

Säkra ditt DLC Sport PRO medlemskap idag till ett kraftigt 

reducerat pris  
Vi kommer att stänga detta erbjudande på onsdag den 21:a mars. 

 

”DLC Sports – Spotlight mars 2018” ingår också! 

 

 
 
DLC Sports Spotlight är en helt ny informationsprodukt från DLC Sports. 

Tanken med denna informationsprodukt som vi kommer att publicera löpande är att tipsa dig som 

medlem om intressanta spelsystem och speltipstjänster. 

Men vi kommer även att skriva om olika stora sporthändelser från ett spelperspektiv. 

Nu finns den första utgåvan ute av DLC Sports – Spotlight ute! 
 

Innehåll från mars-numret: 
 

* Vi har utvecklat ett klassiskt trading-system inom fotboll. 

Den nya versionen av detta klassiska system har en extrem hög träffsäkerhet. 

* Vi tittar närmare på några riktiga guldgruvor gällande statistik inom fotboll, använd denna statistik 

för att vinna oftare med dina spel inom fotboll.  

* Ta din match betting till nästa nivå, vi berättar mer om personer som helt lever på sina inkomster 



från matched betting. 

Möt Mike Cruickshank som hjälpt över 700 personer i sin grupp att helt kunna leva på sin matched 

betting. 

* Ny medlemsida som hjälper dig att löpande tjäna pengar på din matched betting, allt är 

kostnadsfritt. Utmärkt videoutbildning, support och tips/hjälp från andra medlemmar. 

* Månadens speltipstjänst som kan hjälpa dig att tjäna 4234 kronor extra per månad. 

Dessutom tips hur denna siffra kan tredubblas med en smart insatsplan och programvara. 

Små insatser, liten risk och bra utdelning med odds på 5.0, 9.0 och 13! 

 

All information om ditt DLC Sports PRO-medlemskap finns här: 

http://dlcsports.se/promars2018 
 

Vi önskar dig en fortsatt bra vecka! 

 

Team InzideInfo/DLC  

 
 

http://dlcsports.se/promars2018

