
Bäste Läsare 
 
Vi har ju haft ett riktigt bra sommarväder under nästa hela maj och detta samtidigt som vi 
kört en vårkampanj. 
Vad då vår? 
Blev liksom aldrig någon vår detta år, verkar som vi hoppade över det detta år. 
Vi har valt att förlänga vårt erbjuden under några timmar till. 
 
Självklart vill vi tacka alla våra läsare och medlemmar som redan säkrat upp ditt DLC Spring 
Deal 2018-paket. 
Vi levererar ut allt material så snart vi hinner med, alla som redan beställt har fått sin 
leverans som kompletteras denna vecka med specialrapporten DLC Sports Spotlight maj. 
Det enda materialet som kommer senare är vår bonusguide som heter DLC Sports Spotlight 
juni. Det är en specialrapport med turneringstips gällande Fotbolls-VM. 
Det materialet levereras ut strax innan turnering startar! 
 

 
 

Men nu är det verkligen SISTA CHANSEN! 
 

 
 
DLC Spring Deal 2018 kommer att stänga imorgon tisdag den 29:e maj klockan 19.00. 



 

 

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. 

 

Genom att nyttja vårt senaste erbjudande kan du säkra ett medlemskap i DLC Finans till 

under halva priset! 

Vi rekommenderar alla våra läsare och medlemmar att säkra upp ett DLC Finans 

medlemskap idag. 

För nu kan du säkra upp ett medlemskap för löjligt lågt pris och vi har så mycket planer med 

denna medlemsida. 

Därför vill vi gärna se dig som medlem.  

 

Dessutom lanserar vi massor av helt nytt material i samband med denna kampanj. 

 

   
 

   
 

 



 

 

Bonusmaterial för oss som gillar sport! 
 

   
 

- DLC Sports Spotlight Maj 2018 – Fokus på grusturneringen i Paris! 

 

- DLC Sports Spotlight Juni 2018 – Allt fokus på fotbolls-VM i Ryssland! 

Levereras strax innan turneringen startar! 

 

OBS! 
DLC Spring Deal 2018 stänger alltså imorgon tisdag den 29:e maj 

klockan 19.00 
 

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  

 
 

http://dlcfinans.se/springdeal2018

