Bäste Läsare
Det här en uppföljning från förra veckans nyhetsbrev.
Hoppas att du haft en bra start på den här månaden!
Förra veckan kunde vi konstatera att mycket ser annorlunda ut idag mot vad det gjorde när
vi drog detta nyhetsbrev 2001.
Det har blivit så mycket enklare att komma igång med en internetverksamhet idag.
Tekniska lösningar har gjort det enklare att komma igång, snabba uppkopplingar, nätverk
och mobil teknik har skapat helt unika möjligheter till ett friare och minde platsberoende liv.
Fantastiska möjligheter – absolut!
Men samtidigt finns det ett enormt utbud därute. Vi bombas med olika typer av budskap
från alla möjliga håll.
Mycket är dessutom ren nonsens. Det sprids mycket falsk information, det finns många
oärliga människor som inte kan tjäna pengar på ett annat sätt än att lura andra personer.
De senaste åren har vi exempelvis sett massor med kryptovaluta-projekt där det utlovats
passiva inkomster och rikedomar, det mesta har kraschat. Men ändå kommer de hela tiden
nya liknande projekt. Nya löften om passiva inkomster och rikedomar. Men det kommer att
sluta på samma sätt, tyvärr!
Därför behövs det guidning, det behövs vägledning för att kunna hitta seriösa inkomstkällor
på nätet.
Vi har valt att satsa på våra medlemssidor. Där vill vi erbjuda bra information som hjälpa
våra medlemmar att skaffa sig inkomster på nätet.
Ett sådant exempel är vår satsning på DLC Finans.

DLC Finans handlar om exempelvis investeringar, placeringar och trading inom områden som
aktier, valutor, råvaror och kryptovaluta och en del annat.
Vi arbetar på för fullt på att uppdatera sidan med ny information, information som ska hjälpa
våra medlemmar att kunna hitta inkomstkällor på nätet.
DLC Finans kommer aldrig att rekommendera några HYIP(High Yield Investment Program)
eller Ponzi-koncept!
Nej, vi kommer inte heller att skriva om det som etablerade affärstidningar redan gör,

fonder och ”mainstream-aktier”. Det är inte vår grej!
Vårt mål är att leverera det absolut bästa inom det som vi kallar för alternativa
investeringsområden och inkomstkällor. Det är områden där det finns större möjligheter till
en riktigt bra avkastning utan ett allt för stort risktagande.
Den här veckan har vi kunnat fira tillsammans med våra nuvarande medlemmar i DLC Finans.
Varför?

När vi startade upp nya DLC Finans så gjorde vi ett medvetet val när vi satsade på teknik
aktier på USA-börsen. Det har varit ett mycket lyckat drag!
Så här ser det när det gäller Stockholms-börsen i år, ingen höjdare men ändå ett plus på
4.09%.

Att jämföras med NASDAQ där många teknikaktier finns, +17.21% i år.

I vår egen portfölj har vi nu 2 riktigt härliga vinnare!
Exempelvis AMD, Advanced Micro Devices som rekommenderades i februari.

Rekommenderades i vår ”CryptoWaves” specialrapport i februari.
Pris vid rekommendation $11.72, nuvarande kurs $28.06
Det handlar om en värdeökning på över 139% på 7 månader.
Men det finns fler skäl till att fira, vi har ytterligare en aktie som vi rekommenderade i
februari – Square!

Rekommenderades i februari till ett pris på $44.72, nuvarande kurs $91.25.
Fortsätter att gå urstarkt, +104% på 7 månader!
Vårt mål under hösten 2018 är att bygga ut DLC Finans med nya tjänster och produkter.
Inom DLC Finans levererar vi INFORMATION till våra medlemmar.
Våra nuvarande medlemmar har investerat pengar för att få information.
De använder sedan informationen för att skaffa sig kunskap. De använder sin kunskap för
att skaffa sig nya inkomstkällor!
De DLC Finans-medlemmar som ”ryggade” dessa aktietips när snön föll i februari har redan
kunnat få igen de pengar som de satsade i ett DLC Finans-medlemskap gånger 10X, 20X,
50X!
Vilket leder oss in på detta utmärkta citat.

Fortsätt att läsa detta nyhetsbrev för inom kort släpper vi en del trevliga nyheter och du

kommer att få en ny chans att säkra ett DLC Finans-medlemskap till ett otroligt bra pris!
Team InzideInfo/DLC

