Bäste Läsare
Igår var det Bitcoin Pizza Day!
Firade du det med lite god pizza?

Igår var det 8 år sedan som den första transaktionen med Bitcoins genomfördes.
10 000 Bitcoins var priset för två pizzor som beställdes online.
Idag 8 år senare hade man fått en väldig massa pizzor för samma pris!
Idag skulle dessa 10 000 Bitcoins vara värda cirka $80 miljoner.
Mycket har alltså hänt på dessa 8 år.
Hur kommer det se ut om ytterligare 8 år?
En sak är säker, mycket kommer att hända och förändras!
Det är inte alla som riktig förstått vilken revolution som just nu pågår kring våra pengar och
valutor. Är inte alla som hängt med när det gäller kryptovalutor och hur det kommer
förändra våra liv.
Det var som när internet lanserades, var inte alla som förstod hur stort detta skulle bli.
Idag vet vi hur mycket internet har förändrat våra liv.
Skaffa dig mer information och kunskap gällande kryptovaluta nu!
DLC Finans har tagit fram ett mycket omfattande material på svenska som ger dig den
vägledning du behöver inom kryptovaluta.
Som läsare av det här nyhetsbrevet så kan du säkra upp ett DLC Finans medlemskap som
gäller på ”obegränsad tid” för under halva priset just nu.
Det vill säga, en riktigt bra deal!
I samband med vår DLC Spring Deal 2018 lanserar vi även helt nytt material!

1: Cryptofy Revenue

- Den här guiden innehåller massor av exempel och visar dig de allra bästa
inkomstmöjligheterna idag inom kryptovaluta!
52 sidor på svenska packat med möjligheter!
Inkl. Trading av krypto – tjäna pengar i både upp och nedgång.
Automatiserad trading inom krypto, bästa lösningen.
Låt proffsen sköta dina kryptoaffärer, ”copytrading” och fondlösningar.

2: ICO Hot Picks 2018

Den här specialrapporten är helt fokuserad på att berätta mer om ICO’s och ge dig som läsare
tillgång till de bäste verktygen för att själv kunna undersöka och analysera olika ICO’s som
lanseras på marknaden.
Träffar du rätt här så kan du få en avkastning på ditt satsade kapital som slår det mesta där
ute just nu!

3: To the Moon

Den här guiden handlar om intressanta alternativ till Bitcoin som fortsatt går att köpa för
under $1. Det innebär också att det finns massor av möjlig uppsida och betydligt mindre risk.
Finns möjlighet till en avkastning på allt från 3X-100X pengarna inom 12-24 månader.

4: Tech Boom 3.0

TechBoom 3.0 är en helt ny specialrapport som ger dig två stycken nya aktietips som båda
har möjligheten till kursfördubbling!
Den här gången har vi fokuserat på två olika företag som haft sina problem. Det ena alldeles
nyligen, men det här en vinstmaskin som inte går att stoppa!

5: Altcoins – Top Picks 2018

I den här specialrapporten har vi listat våra absoluta favoriter bland alla kryptovalutor som
inte är Bitcoin.

OBS!
DLC Spring Deal 2018 stänger nu på måndag den 28:e maj.

Läs mer om DLC Spring Deal 2018 och titta gärna på den video som
vi laddat upp på sidan:
http://dlcfinans.se/springdeal2018

Vi önskar dig en fortsatt trevlig vecka!
Team InzideInfo/DLC

