Bäste Läsare
Hoppas att din september varit bra!
Från en lång och het sommar till betydligt bistrare väder med en del regn och höststormar.

Men vad gör det?
Vet att det är en del som har det lite tufft när vi kliver in i den mörkare och kallare perioden.
Men hösten bjuder på mycket trevligt också.
Själva har vi använt mycket av sommaren för att ladda upp rejält för den här perioden.
Vi kan hjälpa dig att komma igång med en eller flera helt nya inkomstkällor denna höst.
Den här veckan lanserar vi bland annat vår helt nya speltipstjänst som heter DLC Betting
Butler.

Skaffa dig en skattefria inkomstkälla med hjälp av din mobiltelefon

En av de riktigt stora fördelarna med denna nya tjänst är enkelheten att följa och kopiera de
speltips som vi levererar till dig. Allt serveras upp på ett fat till dig!

Du får alla speltips skickade via SMS direkt till mobiltelefon. Välj vilket spelbolag som helst
för att placera dina spel. Det kan verkligen inte bli mycket enklare och effektivare än så här!
Med denna nya speltipstjänst så kommer du aldrig missa våra speltips.
DLC BettingButler levereras dessutom med en helt unik GARANTI, vi har tagit fram en riktigt
bra deal till dig där vi dessutom inkluderar RISKFRIA spel varje månad.
Spel som du ALDRIG kan förlora!
Dessutom, under lanseringen ingår det BONUSPRODUKTER värda 6955 kronor!

OBS!
Detta extremt laddade bonuspaket ingår enbart under den här lanseringsveckan!
Se till att boka upp en prenumeration på DLC Betting Butler innan vi drar igång tjänsten
nästa vecka.
Här hittar du all information om DLC Betting Butler och vad som ingår!

http://dlcsports.se/bb2018

Men om jag egentligen inte är intresserad av sports betting, vad
finns det för mig då?
Som sagt, vi vill gärna hjälpa dig att komma igång med en eller flera inkomstkällor denna
höst. Men vi förstår att det inte är alla som intresserad av så kallad sports betting/trading.
Men då kan vi meddela att detta nya paket som vi tagit fram innehåller så mycket mer, det
kommer att löna sig för alla att skaffa sig en prenumeration på DLC Betting Butler.
För som sagt vi har tagit fram det största bonuspaketet någonsin till just denna kampanj,
värde 6955 kronor.
Låt oss berätta mer om vad du får tillgång till. Häng med nu, för det här är väldigt bra!

Bonus 1: Du får tillgång till ett medlemskap på DLC Finans som gäller på
OBEGRÄNSAD TID, värde minst 1995 kronor!

Kolla in våra videos om DLC Finans som förklarar vad DLC Finans är för något och visar hur
det ser ut på ”insidan” för de som redan är medlemmar!
Dessutom visar vilka enorma framgångar vi redan haft bland annat med våra
aktierekommendationer under 2018. Här har våra nuvarande medlemmar fått en extrem
avkastning på satsat kapital.

VIDEO 1: Video som förklarar vad DLC Finans är för något.

https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/cFQO2uYeuS
VIDEO 2: ”Insidan” av DLC Finans.

https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/cFQOoZYe4b
VIDEO 3: Våra aktierekommendationer 2018 som gett oss +177.9% + 112.88%.

https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/cFQO2kYevc
Bonus 2: Purfärska fotbollssystemet Profit Zone System ingår under
lanseringen, värde 1495 kronor!

VIDEO 4: Lönsamt och Roligt fotbollssystem, kolla in våra senaste spel!

https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/cFQOocYewR
Bonus 3: Automatiserade och Passiva inkomster på riktigt, Green Day System
är så nytt att det inte ens är klart – levereras i oktober, värde 1995:-

VIDEO 5: Vi berättar mer om vad som är möjligt när du kan skaffa dig en passiv inkomst
som generar stadiga resultat varje dag, helt automatiserat!

https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/cFQO2MYew6
Ta tid och gå igenom dessa korta videos, då kommer du också förstå vilket enormt bra
erbjudande detta verkligen. Vi levererar information av högsta kvalité.
Du kommer då också förstå att det här är verkligen är för dig som är seriöst intresserad av
att skaffa dig en eller flera nya inkomstkällor den här hösten.
Varje video är bara på några korta minuter, så går snabbt att gå igenom allt. Men se till att
du tittar igenom dessa videos under den här veckan.
Efter du gått igenom dessa videos, så kan du säkra upp DLC Betting Butler och hela vårt
bonuspaket på den här sidan:

http://dlcsports.se/bb2018
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