Bäste Läsare
I fredags presenterade vi en mycket trevlig nyhet från InzideInfo/DLC.
Vi kommer göra en stor satsning på Fotbolls-VM!

Det roliga är att Fotbolls-VM startar nu på torsdag!

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!

Ska du vara med på detta så bör du säkra din plats NU!
Det är många som fattat att det här är ett riktigt BRA och ROLIGT erbjudande.
Många som uppskattar att vi hittar på saker och att det händer grejer!
Det är många som vill vara med…

Vi kommer börja leverera ut materialet så snart vi kan till alla er som redan säkrat upp din
plats!
Är ju en viss tidspress, eftersom VM som sagt startar nu på torsdag.

Vill du vara med, säkra upp din plats IDAG – detta erbjudande kommer med all säkerhet att
behövas stängas tidigare än vi angett!
Det blir första gången vi tvingas stänga ett erbjudande i förtid…

Säkra upp din plats via denna länk:
http://dlcsports.se/boost2018
Sedan får vi givetvis en hel del frågor från medlemmar och läsare, gällande vad som ingår i
detta ”Boosta din Sommar-paket.
Här kommer därför en sammanfattning!

SAMMANFATTNING – Allt detta ingår i vårt ”Boosta din Sommarpaket”
Få tillgång till version 1.0 av vår nya Matched Betting-tjänst – allt på svenska.
Testa vår nya tjänst och tjäna RISKFRIA pengar direkt under VM!
Få tillgång till att prova vår programvara som med ett klick serverar riskfria spel och sköter
alla uträkningar – smart!
Du kommer även ha förtur till version 2.0 och senare kommer även en Premium-tjänst där
du kommer erbjudas ett reducera pris.
Det här är en tjänst som alla kommer få testa kostnadsfritt, men som ”Boosta din Sommarkund” får du förtur till den nya sajten, förtur till version 2.0 + reducerat pris på Premiumversionen som kommer hösten 2018.

Du får tillgång till vår specialblogg framtaget för Fotbolls-VM.
Under VM kommer spelbolagen vara mycket aktiva med riktigt bra erbjudanden,
erbjudanden som du enkelt kan tjäna pengar på utan risk!
Vi kommenterar olika erbjudanden som dyker upp dagligen och hur du ska göra för att tjäna

pengar på dessa!
Denna speciella blogg kommer endast finnas tillgängligt under månaden som Fotbolls-VM
spelas och vi drar igång nu på torsdag!
Vi visar exakt hur du ska göra för att fylla på din plånbok under hela VM!
Genom att nyttja flera av dessa erbjudande kommer du rätt enkelt kunna tjäna mellan 500010000 kronor under VM – skattefritt och riskfritt dessutom!

Våra populära och helt riskfria CASH BACK-spel är tillbaka under VM.
Vi kör ett nytt CASH BACK-spel varje vecka under hela VM!
Enkla pengar att tjäna helt enkelt, helt utan risk!

DLC Sports Spotlight Juni 2018 innehåller alla våra turneringstips.
Kommer att skickas ut innan VM startar på torsdag den 14:e juni.

Click2Cash är namnet på vårt helt nya nyhetsbrev om nätets bästa
inkomstmöjligheter, inkomstkoncept utan krav på att behöva sälja något.
Första numret kommer redan i början av juli.

Säkra en prenumeration i samband med detta erbjudande och få 10 nummer av Clicks2Cash
varje år!
Här kommer du löpande få spännande information gällande olika typer av
inkomstmöjligheter på nätet!

- NU finns det inte längre några ursäkter eller anledningar varför
inte ALLA våra medlemmar/läsare ska kunna skaffa sig en
betydande andra inkomst!
Kom igång redan under Fotbolls-VM som startar nu på torsdag!

http://dlcsports.se/boost2018

Team InzideInfo/DLC

