
Bäste Läsare 

 

Då är vi redan inne i november och den artikelserie som vi startade upp förra veckan 

fortsätter. Detta är ”The Money Game – del 2”. 

Du hittar del 1 på den här sidan:  

http://dlcfinans.blogg.se/2018/october/the-money-game-2018.html 

 

 
 

I första delen frågade vi bland annat hur det går för dig och dina ambitioner kring att bygga 

upp inkomstkällor på nätet. 

Fått in en hel del intressanta kommentarer kring detta. 

Många som följer olika spelsystem, andra har hittat intressanta investeringskoncept som 

kräver lite mer pengar för att kunna starta upp. 

Men också många som ”bränt sig” på olika investeringskoncept inom bland annat 

kryptovaluta. 

Här är det många som gör samma misstag om och om igen har det visat sig. 

Vi på InzideInfo/DLC tror mycket på kryptovaluta, det är en mycket spännande marknad. 

Men som med alla nya spännande marknader så lockar det också till sig mycket som är 

oseriöst. 

Tyvärr har kryptomarknaden sett allt för många upphajpade MLM-koncept som utlovat 

rikedom utan arbete. Men det mesta har på olika sätt gått åt pipan. 

Redan 2014/2015 blev vi själva kontaktade av massor av folk som arbetade med exempelvis 

OneCoin. Där var det många brände sig rejält, men många som också gick vidare till nästa 

upphajpade kryptokoncept som exempel Nano Club som hamnade rejält i blåsväder här i 

Sverige med polisanmälningar. Nu senast var något som heter DasCoin som kraschade. 

 

Men det tar aldrig slut… 

För det verkar som det dyker upp ett nytt sådant här Ponzi-kryptovaluta-koncept för varje 

gång en försvinner. Samma typ av införsäljningsbudskap dyker upp igen och igen. 

Budskap som exempelvis: 

 

- Det här är den nya kryptovalutan som kommer att bli nya Bitcoin. Du har nu en möjlighet 

att investera i denna nya valuta när priset är riktigt lågt! 

- Den här kryptovalutan kommer bara att gå upp i pris, garanterat! 

http://dlcfinans.blogg.se/2018/october/the-money-game-2018.html


 

Kanske har du också hört dessa fina ord? 

Inte undra på att kryptomarknaden kritiseras.  

Men det här är baksidan, har egentligen inget med tanken bakom kryptovaluta att göra. 

Vi är fortfarande övertygande om att kryptovaluta är framtidens pengar och att det kommer 

finnas massor av olika inkomstmöjligheter inom denna marknad. 

Men det gäller att vara försiktig med vart vi placerar våra pengar. 

 

Det gäller att förstå att vi är fortfarande i ett väldigt tidigt skede gällande dessa digitala 

valutor. Mycket kommer att hända de närmaste åren! 

Kryptomarknaden befinner sig idag på ett stadie som internet var på 1995! 

Fanns mycket kritik och problem när internet lanserades, var inte alla som var övertygande 

om det här med internet skulle bli något. 

Kanske du kommer ihåg hur det var i internets begynnelse? 

Det var trögt, det var segt, det funkade inte alla gånger. Men det fanns gott om oseriösa 

affärskoncept som tidigt lanserades på nätet. 

 

Samma sak händer nu inom kryptomarknaden. Det är inte ett färdigt ”projekt” på något sätt. 

Men det sker en enorm utveckling just nu. 

Det behövs mer användarvänlighet som gör att fler kommer att börja använda dessa digitala 

valutor. Det är teknikutveckling som just nu sker och här kommer det att finnas många goda 

affärsmöjligheter för kreativa personer och innovativa företag. Det är vi helt övertygade om! 

Förra året steg priset på en Bitcoin till över $20 000, detta skapade mycket publicitet och det 

var allt fler som började prata om kryptovaluta. 

Det här året har vi sett Bitcoin-kursen falla. Men vad kommer hända sen? 

 

Vad tror du om kryptovalutor? 

Använder du själv kryptovaluta idag? 

Är du involverad i något affärskoncept idag som handlar om kryptovaluta? 

 

Berätta gärna mer om dina egna erfarenheter, använd denna sida för att kommunicera 

med oss: 

http://www.inzideinfo.com/kontakt 

 

Vi fortsätter denna artikelserie med del 3 i nästa vecka. 
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Team InzideInfo/DLC  

 
 


