
Bäste Läsare 
 
Äntligen är våren här, solen och värmen är tillbaka! 
 

 
Det kommer vi fira genom att senare den här veckan lansera ett helt nytt erbjudande från 
InzideInfo/DLC. DLC Spring Deal 2018 är snart här! 
Vi driver sedan en tillbaka två olika sajter enbart för medlemmar. Det är dels DLC Sports för 
alla sport och bettingintresserade. Men även DLC Finans för dig som är intresserad av 
inkomstmöjligheter inom områden som aktier, kryptovaluta, copy trading osv. 
 
Kryptovaluta är ett omdiskuterat ämne med både sina förespråkare och kritiker. 
Som vi ser det så har den här marknaden öppnat upp det för helt nya och fantastiska 
inkomstmöjligheter, vilket är precis vad det här nyhetsbrevet handlar om. 
 
Vi vill till och med påstå att: 

Kryptovaluta är vår tids hetaste investeringsmöjlighet. 
Din bästa chans till 10X, 100X eller så mycket som 
1000-10 000X på ditt satsade kapital. 
 
Finns få marknader idag som erbjuder en sådan potential som just dessa digitala valutor gör 
just nu. Du kan dessutom börja med små insatser, små insatser som kan ge väldigt bra 
utdelning. Du kan exempelvis satsa endast $100 och få dina pengar att växa 10-20-50-100-
500 gånger pengarna!  
Det hände flera gånger 2017 och det kommer hända igen! 
Fakta är att de senaste 2 åren har den här marknaden utklassat alla andra typer av 
investeringar.  
 
Visst, det har förekommit en hel del skit också inom kryptomarknaden. 
Men det har mest handlat om upphajpade MLM-koncept och rena Ponzi-byggen! 
Det där känner du säkert igen… 
 



 
 
Det handlar om att satsa på rätt inkomstmöjligheter inom kryptovärlden! 
 
Vi förstår att är enkelt att bli lockad av möjligheten till passiva inkomster som det oftast 
handlar om när det gäller MLM-baserade kryptokoncept. 
Pytsa in så här mycket pengar och tjäna pengar varje dag utan arbete, trevligt! 
Det mesta funkar också alldeles utmärkt, en månad – två månader – tre månader. Men 
sedan kommer problem, när väl problemen börjat dyka upp då är det redan för sent! 
Vi vet att det är många av våra medlemmar/läsare som också provat på en del MLM-
baserade kryptokoncept där ute. Det mesta har slutat i tråkigheter.  
Men blanda inte ihop kryptovalutamarknaden i sin helhet med dessa scams! 
 

NEJ, du behöver inte det där MLM/Poniz-tjafset! 
 

 
 
Det finns bättre, säkrare och mer seriösa vägar för att kunna ta del av inkomstmöjligheterna 
inom kryptovärlden. 
I grund och botten handlar det om att skaffa sig RÄTT typ av information! 
Håll utkik efter vårt kommande nyhetsbrev, då kommer vi berätta mer om hur du också kan 
ta del av de inkomstmöjligheter som idag finns inom kryptovaluta utan att behöva riskera 
dina pengar i oseriösa högriskprojekt. 



 
Inom kort lanseras DLC Spring Deal 2018 med massor av spännande nyheter! 
Vi har laddat upp med helt nytt material för maj 2018. 
 

 
 
 
 

Trevlig Vecka! 
Team InzideInfo/DLC  

 
 


