Bäste Läsare
Vi hade Vårdagsjämningen i tisdags och på söndag är det dags för Sommartid igen.
Nästa vecka är det dags att fira Påsk igen.
Den här veckan avslutade vi vår senast DLC Sports kampanj, välkomna alla nya medlemmar!
Nu drar vi igång nästa kampanj som gäller till nästa torsdag.
Den här gången vill vi erbjuda dig en ny möjlighet att skaffa dig ett DLC Finans medlemskap
till ett reducerat pris.
Det var i februari som vi startade upp helt nya DLC Finans.
DLC Finans handlar om investeringar, placeringar och trading inom områden som aktier,
valutor, råvaror och kryptovaluta.
Nej, vi kommer inte att skriva om det som etablerade affärstidningar redan gör, fonder och
”mainstream-aktier”. Det är inte vår grej!
Men trots att vi bara varit igång i cirka 1.5 månad så har vi redan levererat några riktiga
vinnare till våra medlemmar.
Exempel 1: Rekommenderad ”Crypto Waves” aktie
Tid för rekommendation 2018-02-22.
Idag är denna aktie upp +37%
Exempel 2: Rekommenderad ”Tech Boom” aktie
Tid för rekommendation 2018-02-23.
Idag är denna aktie upp +30%
Vårt fokus när det gäller aktier är teknikaktier.
På en enda månad har vi levererat 2st börsraketer till våra medlemmar.
Jämför gärna med Stockholms-börsen som så här långt ligger på minus i år.
Vi har flera av våra nuvarande medlemmar som redan tjänat allt mellan några tusenlappar
upp till 50 000 kronor på dessa börsraketer.
Snacka om valuta för pengarna!
Det här är aktier du kan köpa på vanliga nätmäklare som exempelvis Avanza eller Nordnet.
Har du någon handlat med aktier så vet du hur svårt det kan vara att hitta dessa vinnare.
Att på en månad generera +30-37% är extremt bra när det gäller aktier.
Målet är att fortsätta hitta nya vinnare på aktiemarknaden till våra medlemmar.

Missa inte den ”andra vågen”!

Inom DLC Finans arbetar vi även med kryptovaluta. Där är +30-37% på en månad inget
ovanligt.
Vi har tidigare skrivit om den ”andra vågen” gällande kryptovalutor och vi tror fortfarande
den kommer, men vi är inte där ännu.
Kryptomarknaden har varit skakig de första månaderna 2018.
Därför har vi på DLC Finans än så länge inte gått ut med några speciella rekommendationer
gällande olika kryptovalutor.
Bitcoin var ett tag nere på strax över $6000 men har nu studsat upp igen till $9000.
Viktigt att komma ihåg att exakt för ett år sedan kostade en Bitcoin strax över $1000.
Det som behövs för att dra igång den ”andra vågen” är att det kommer in mer pengar på
marknaden. Det finns också klara tecken på att de riktigt stora finansiella instituten är på väg
in i kryptomarknaden och då kommer det kunna hända grejer snabbt.
Vi fortsätter att bevaka marknaden och samlar in en hel del information från många olika
håll. Målet är att vi ska kunna starta upp vår egna ”Kryptoportfölj” inom kort.
Därför är det helt rätt läge att säkra ditt DLC Finans medlemskap nu.

Tillfälligt erbjudande:

Säkra ditt DLC Finans medlemskap innan
torsdag den 29:e mars och spara 500 kronor

Här finns all information du behöver!
http://dlcfinans.se

Team InzideInfo/DLC

