
Bäste Läsare 
 
Hoppas att du hade ett bra firande igår på Nationaldagen och en skön ledig dag. 
Det här nyhetsbrevet som vi kallar för Inzideinfo är ett nyhetsbrev som handlar om olika 
inkomstmöjligheter på internet. 
Det otroliga är att vi har gett ut detta nyhetsbrev sedan 2001. Det blir en massa år det! 
 
Genom alla dessa år har vi sett många olika typer av inkomstkoncept komma och gå. 
 
Sedan 2016 arbetar vi nu mera med två olika medlemssidor. 
DLC Sports och DLC Finans. 
Med dessa medlemssidor som vi driver idag täcker vi några av de allra mest spännande områdena 
idag när det gäller inkomstmöjligheter. 
 
I början av 2000-talet var det mest inkomstkoncept som mestadels byggde på att man behövde sälja 
in aktuellt konceptet till andra. 
Det vill säga man behövde sälja något till någon annan, ofta handlade om att rekrytera andra till det 
affärskonceptet man arbetade med. 
Det där är det många som har tröttnat på! 
 
Idag ser vi en efterfrågan efter helt andra typer av inkomstkoncept. 
 
Mycket har hänt sedan vi drog igång detta nyhetsbrev för många år sedan. 
Det känns det extra roligt att kunna berätta att det kommer fortsätta hända mycket. Redan NU, den 
här sommaren – redan nästa vecka! 
 
Hela vårt DLC-projekt med DLC Sports och DLC Finans kommer att gå igenom en del förändringar 
under sommaren. 
Det ”Nya DLC” lär kunna vara färdigt någon gång efter sommaren, kanske redan i augusti eller senast 
i september. 
Mer om det i framtida nyhetsbrev. 
Vår 100% fokus ligger helt och hållet att kunna presentera nätets allra bästa inkomstmöjligheter. De 
kommer alla finnas presenterade hos oss på DLC! 
 

FOTBOLLS VM 2018 
 
Men redan NÄSTA VECKA händer det stora grejer. 
Dels är det ju dags för årets största sporthändelse, på torsdag den 14:e juni så startar Fotbolls-VM! 
 



 
 
Turneringen startar den 14:e juni med matchen Ryssland-Saudiarabien. 
Finalen spelas sedan den 15:e juli på Luzjniki-stadion i Moskva. 
Mediabevakning från den här turneringen kommer att vara enorm. Matcherna kommer visas på TV 
och det är SVT och TV4 som delar på matcherna, de visar 32 matcher var. 
 
Vi kommer att lansera en speciell satsning kring detta VM som kommer att pågå under hela VM. En 
satsning från DLC SPORTS! 
Som medlem kommer du att kunna BOOSTA DIN SOMMAR med massor av möjligheter till kunna 
tjäna pengar under hela turneringen. 
Bland annat ett flertal helt Riskfria möjligheter – fyll på din plånbok med vår hjälp! 
Skattefria inkomster dessutom! 
 

RISKFRIA INKOMSTER 
 

 
 
En av de viktigaste delarna i utbudet från DLC Sport har hela tiden varit det som kallas för Matched 
Betting. 
Ett riskfritt sätt för våra medlemmar att tjäna pengar. Vi har också fått många mejl från nöjda 
medlemmar som kunnat berätta om sina framgångar inom detta ämne. 
Viktigt att påpeka är att man faktiskt inte behöver vara ett dugg sportintresserad för att kunna tjäna 
pengar inom detta! 
Men nu kommer vi att ta detta till en HELT NY NIVÅ! 
 
Vi har under en längre tid förhandlat och diskuterat ett avtal med världens största aktör inom 
Matched Betting. 
Allt är nu på plats! Vi har gemensamt tagit fram en helt ny plattform, helt anpassad för den svenska 



marknaden – ALLT på SVENSKA! 
Vi kommer att kunna presentera en komplett lösning med programvara som letar upp de mest 
lönsamma Matched Betting möjligheterna varje dag med bara en knapptryckning. 
Det här en seriös möjlighet för alla våra medlemmar att kunna skaffa sig en betydande skattefria 
andra inkomst. 
Vi har arbetat intensivt under en längre tid för att kunna ta fram denna kompletta lösning där ALLT 
material inkl. programvara är på SVENSKA! 
Det blir vi först med att kunna presentera i Sverige! 
 
Missa inte nästa nyhetsbrev som kommer inom kort, då berättar vi mer! 
 

 

Vi önskar dig en fortsatt trevlig vecka! 

Team InzideInfo/DLC  

 
 


