
Bäste Läsare 

 

Även den här månaden håller nu på att ta slut, snart dags att gå in i mörka november. 

Det ska vi göra med en helt ny artikelserie från oss på InzideInfo/DLC. 

För 3 år sedan hade vi en artikelserie som kallade för ”The Money Game”. 

 

 
 

Nu är det dags igen, nya ”The Money Game 2018” en serie artiklar på 4 delar. 

Första delen idag och sedan kommer det en ny del varje vecka fram till slutet av november. 

 

Så här startade vi denna artikelserie för 3 år sedan… 

 
Det är vårt (InzideInfo) 15:e år som vi skriver om nätet som en möjlig inkomstkälla. 

Vi startade upp detta nyhetsbrev innan sajter som Facebook, Twitter och YouTube lanserades. 

Då för 15 år sedan var det fortfarande många som fortfarande aldrig ens hade använt internet för att 

beställa varor och tjänster. Mycket har självklart hänt sedan dess… 

Vi har under denna tid sett massor av olika internetbaserade affärskoncept och inkomstkoncept som 

kommit och gått. 

Det har varit väldigt spännande år som gett oss som arbetar med InzideInfo massor med avgörande 

lärdomar, erfarenheter och kunskaper. 

Kunskaper som aldrig hade gått att skaffa sig utan att själva ha provat, testat och upplevt.  Det tar tid 

att lära sig ”The Money Game”.  

 

Att arbeta med affärer innebär alltid ett risktagande. Det går aldrig att komma ifrån, det måste du 

vara medveten om. 

Med det finns en avgörande skillnad hur olika människor ser på det här med risktagandet i affärer. 

Framgångsrika personer fokuserar på möjligheter och lösningar, mindre framgångsrika personer 

fokuserar på hinder och problem. 

 

Rich people play the money game to win. 

Poor people play the money game to not lose. 

 

Hur ser det ut idag, 3 år senare? – dags för “The Money Game 2018”! 
 

Sanningen är man måste vara beredd på att lära sig nya saker hela tiden. 



Marknaden för inkomstmöjligheter på nätet förändras hela tiden. 

”The Money Game” ute på nätet är en tuff marknad. 

Nya erfarenheter och en del motgångar för några år sedan fick oss att förändra vår egen 

affärsverksamhet. 

Det var i slutet av 2016 som vi valde att satsa till 100% på våra egna medlemsidor, det var då 

vi lanserade vårt medlemskoncept DLC! 

 

 
 

Idag och framåt är det framförallt DLC Finans som vi använder för att utveckla vår egen 

affärsverksamhet. Vi har en klar plan och mål med denna sida. 

Att kunna erbjuda våra medlemmar den bästa informationen gällande nätets bästa 

inkomstmöjligheter. 

 

Vi har kommit rätt långt med denna ambition, sajten fortsätter att växa med nytt innehåll 

och konceptet utvecklas. Under 2019 kommer vi att fortsätta vår satsning. 

 

Men denna artikelserie handlar egentligen inte om oss, det handlar om dig! 

Vi vet ju att vi har många medlemmar/läsare som följt oss under många år. 

Vi vet att det är många av våra läsare som idag arbetar med olika inkomstkoncept på nätet. 

 

Hur går det för dig? 

 

Har du hittat det där projektet och inkomstkonceptet som du verkligen tror på och som du 

tjänar pengar på? 

Vi skulle gärna vilja höra mer från dig om hur det går för dig, vad du arbetar med och hur 

dina planer ser ut för nästa år. 

 

Kanske har du hittat ett riktigt bra koncept, något som vi missat helt? 

Hör gärna av dig till oss och berätta mer! 

 

Vi är intresserade av att veta mer om vilka affärs- och inkomstkoncepts om våra läsare är 



aktiva inom idag och varför! 

Hör av dig till oss! 

 

Använd denna sida för att kontakta oss och berätta mer: 

http://www.inzideinfo.com/kontakt 

 

I nästa del av ”The Money Game 2018” kommer vi kanske kunna ta upp några exempel på 

vad som är populärt där ute och varför. 

Men vi kommer också gå in mer på de olika problem som finns inom denna marknad 

gällande ”inkomstmöjligheter på nätet”. 

Vill du komma ut som en vinnare i ”The Money Game” så är vi övertygade om denna 

artikelserie kommer hjälpa dig på vägen! 

 

 

 

Team InzideInfo/DLC  

 
 

http://www.inzideinfo.com/kontakt

