Bäste Läsare
Den här månaden rusar på och just nu har vi fått lite härlig Brittsommar med massor av sol,
skönt!
Vi har stängt vår ”DLC All Inclusive deal” för denna gång.
Men det går fortfarande alltid att skaffa sig ett DLC Finans medlemskap.
Detta medlemskap ger dig tillgång till hela vårt stora informationsmaterial.
Fått in massor av positiva medlemmar som uppskattar att vi samlat allt material på en
samma medlemsida.
Checka allt som ingår i DLC Finans: http://dlcfinans.se

+
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

Inkomstmoduler & Vision

Vi startade upp denna verksamhet med att skriva om olika inkomstmöjligheter på nätet
redan 2001. Verksamheten har utvecklats genom åren och vår vision för den närmaste tiden
är mycket tydlig!
Vi vill att våra medlemmar ska kunna logga in på vår medlemssida och ha tillgång till ett bra

utbud av olika inkomstmöjligheter som de kan välja på. Vi struntar egentligen vad det
handlar om för typ av inkomstmöjlighet. Det viktiga är att det ska finnas riktigt goda
förutsättningar för våra medlemmar att kunna ta till sig den information som vi erbjuder, att
de ska kunna ”aktivera” en eller kanske flera inkomstkällor som kan hjälpa dem att förbättra
sin ekonomi.
Hos oss ska man hitta olika ”inkomstmoduler” som alla leder till fördjupad information kring
varje inkomstkoncept. Sedan väljer man som medlem själv ut det koncept som passar bäst.
För vi har alla olika förutsättningar gällande tid och kapital som vi kan satsa.
Vissa av de inkomstmoduler som vi presenterar kostar knappt något för att starta upp, andra
kommer kräva ett större startkapital. Vissa av dessa inkomstmoduler kräver mer av din tid,
andra är mer passiva och kräver väldigt lite av din tid.
Att jobba med affärer innebär alltid ett visst risktagande, det går inte att undvika.
Vi kommer att informera dig om riskerna kring de inkomstkoncept som vi presenterar.
Målet är att alltid att erbjuda inkomstkoncept där vi kan begränsa risktagandet och där det
finns massor av potential för goda inkomster. Det är detta som kallas för intelligent
risktagande. Tyvärr så är det allt för många personer som satsar pengar i sådant som ger
motsatt effekt = dumma risker!
De investerar pengar i företag som de inte alls känner till och som erbjuder snabba cash utan
arbete. Exempelvis:
- ”Köp detta ”investeringspaket” och du kommer att få XXX antal av vår superheta
kryptovaluta varje månad utan arbete. Denna superheta kryptovaluta kommer garanterat
att öka i värde 1000 gånger inom något år. Missa inte denna unika chans att bli miljonär!”

Dessa ”investeringspaket” köps för € eller $ och för det får man en låtsasvaluta som inte
kommer att vara värda ett dugg. Snacka om en dålig affär med enorm risk!
Du blev lovad en värdeutveckling som skulle bli så här…

Men i verkligheten blir det så här…

DLC Finans jobbar med research och produktion av ”insider information” när det gäller nätet
som en möjlig inkomstkälla. De inkomstkoncept som vi presenterar på vår medlemssida är
alltid koncept där vi själva testat med våra egna pengar, inga demokonton här inte!

Hur ser då dessa ”inkomstmoduler” ut idag på DLC Finans och hur kommer de
att utvecklas?
MODUL 1: Matched Betting
Skattefritt, riskfritt.
Vi har ett mycket bra utbildningsmaterial tillgängligt.
Går att starta upp med mycket litet startkapital.

MODUL 2: Sports Trading/Betting
Skattefritt, kräver lite mer av din tid.
Kommer givetvis med risk.
Vi har ett mycket bra utbildningsmaterial tillgängligt.
MODUL 3: Copytrading
Passiva inkomster, enkelt att komma igång med och kräver ingen tid.
Vi har ett mycket bra utbildningsmaterial tillgängligt.
MODUL 4: Valutahandel (Forex)
Automatiserade lösning på gång, kräver ingen tid men mer kapital.
MODUL 5: Kryptovaluta
Vi har ett bra utbud med bra information om hur du kommer igång med kryptovalutor.
Kräver inget större kapital. Här gäller det att undvika oseriösa koncept inom exempelvis MLM och
mining. Vi kommer att utveckla med mer kring trading, automatiserade lösningar osv.
Så kommer att finnas alternativ som inte kräver någon tid, men också alternativ som kräver mer tid.
MODUL 6: Aktier
Kräver mer kapital men inte så mycket tid.
Vi kommer att utveckla med aktiv trading osv.
MODUL 7: Affiliate/Internet marknadsföring
Stort ämne, vi har själva varit aktiva inom detta sedan starten för 17 år sedan, vi har bra kunskaper
inom detta. Vi kommer att bygga på med mer utbildningsmaterial inom detta område.
Kräver mer tid men inte så mycket kapital.

Det här områden som vi identifierat som de mest intressanta. Det inom dessa områden som
vi kommer att satsa vår tid på. Vår vision är tydlig, vi ska vara nummer 1 när det gäller
informationskanal för nätets bästa inkomstmöjligheter.
Spännande tider eller hur!

Team InzideInfo/DLC

