Bäste Läsare
Vill med detta önska alla våra läsare och medlemmar ett riktig Glad Påsk!

Men innan det hinner bli Skärtorsdag den 29:e mars, ta vara på dessa fina erbjudande…

>>> InzideInfo rekommenderar 1:
DLC Finans PRO medlemskap till 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.
Därför är det helt rätt läge att säkra ditt DLC Finans medlemskap nu, dessutom till ett reducerat pris
fram till Skärtorsdagen!
Spara 500 kronor!

Här finns all information du behöver om DLC Finans PRO medlemskapet

http://dlcfinans.se

>>> InzideInfo rekommenderar 2
Golftipsaren som levererar!

Det här är en speltipstjänst som varit igång sedan februari 2016.
Den här tjänsten heter ”Top 20 Golf Tips”.
Fokus för denna tjänst är att hitta spelare som ska placera sig bland de 20 främsta i olika
golfturneringar, oftast till riktigt bra odds också!
Resultaten har varit imponerande!
Kolla in helgens resultat från denna tjänst!
D.McCarthy
S.Stefani
T.Lovelady
K.Mitchell
G.McNeil
B.Garnett
M.Flores

odds 11.0 Vinst!
odds 8.0 Vinst!
odds 7.0 Vinst!
odds 7.0 Vinst!
odds 11.0 Vinst!
odds 3.5 Vinst!
odds 4.0 Vinst!

Med små insatser (100 lapp) på varje spelare så tjänade vi i helgen över 3000 kronor på att ”rygga”
dessa tips.
Den här tjänsten är dessutom extremt enkel att följa. Du får ett mejl varje vecka med helgens
speltips.
Bara att placera ut dina spel hos någon av dina favoriter bland spelbolagen.
Självklart går det inte lika bra varje helg, men sedan februari 2016 så har snittinkomsten varje månad
legat på cirka 5000 kronor vilket är extremt bra.
Dessutom är det skattefria inkomster, tackar!
Missa inte kommande helg speltips från Top 20 Golf Tips!
Testa, för £1.

KLICKA HÄR för att testa Top 20 Golf Tips denna helg!
Glad Påsk!
Team InzideInfo/DLC

