Bäste Läsare
Vi är inne i ”mörka november” och fortsätter vår artikelserie – ”The Money Game”.
Detta är ”The Money Game – del 3”.
Du hittar del 1 på den här sidan:
http://dlcfinans.blogg.se/2018/october/the-money-game-2018.html
Du hittar del 2 på den här sidan:
http://dlcfinans.blogg.se/2018/november/the-money-game-del-2.html

I första delen frågade vi bland annat hur det går för dig och dina ambitioner kring att bygga
upp inkomstkällor på nätet.
I andra delen så tittade vi lite närmare på den heta kryptomarknaden och de problem vi sett
kring nystartade affärskoncept inom detta område.
Har inte fått in så mycket kommentarer från läsare kring kryptovalutor men däremot
fortsätter det att trilla in en del information gällande olika inkomstkoncept som våra läsare
är engagerade i på olika sätt.
Kul att se vilken mångfald det finns där ute.
Vi har själva också undersökt detta vidare genom att gå med i olika ”Tjäna pengar på
internet grupper” på Facebook. Detta för att kunna se vad som marknadsförs just nu av
andra personer här i Sverige.
Samma sak där, det finns väldigt många olika förslag och olika inkomstmöjligheter.
De klart mest vanliga områden där det erbjuds inkomstmöjligheter idag är kryptovaluta och
inom hälsa.
Hälsoprodukter och affärskoncept kring detta har alltid funnits. Det är ett område som
intresserar många. Här finns det säkert goda inkomstmöjligheter för den som är
passionerade inom detta område om som är beredd att lägga ner mycket tid för att bygga
upp sin affärsverksamhet.
Inom kryptovaluta är det mesta nytt och obeprövat. Här gäller det att investera för
framtiden. Tyvärr är det mesta rent hajp och drömmar. Vi har redan sett massvis med
sådana koncept som kommit och gått.
Kryptovaluta är mycket intressant, det är framtiden. Men det innebär inte med automatik

att allt som lanseras idag inom detta område kommer att bli en framgångssaga.
Problemet är att det är allt för många av dessa inkomstkoncept som är rena Ponzi-program.
Vad är då egentligen ett Ponzi-program?
Info direkt från Wikipedia:
Ponzibedrägeri (engelska: Ponzi scheme) är en form av investeringsbedrägeri som attraherar investerare
genom att utlova hög avkastning, men som istället för att generera verklig avkastning på insatt kapital
använder detta till utbetalningar och för att hålla bedrägeriet igång.

Vi kan konstatera att de allra flesta som marknadsför ett inkomstkoncept på dessa grupper
på Facebook faktiskt marknadsför just ett Ponzi-program.
Ja, det är ren fakta!
Men det är inte så att de gör detta medvetet, de allra flesta tror att de marknadsför ett
jättebra koncept som de själva kommer bli ”rika” på. De kan dessutom tjäna mer genom att
berätta för andra om samma koncept. Hela konceptet får en spridning med detta.
Självklart får dessa personer som marknadsför dessa koncept också negativa kommentarer
från personer som inte tror på konceptet.
Det vanligaste argumentet då från den person som marknadsför detta koncept för att
bemöta negativa kommentarer är:
- Jag har varit med ett tag och jag har fått betalt, det fungerar!
Jag har också en Sponsor/Kompis som tjänat supermycket på detta koncept!
Visst, det är bra att man kan visa upp att man har fått betalt. Men det säger egentligen inte
så mycket.
Många gångar handlar det om att man måste investera exempelvis $1000, pengarna är låsta
i 12 månader. De utbetalningar man fått ut täcker alltså i de allra flesta fallen inte den
ursprungliga investeringen.
Dessutom är det allmänt känt att dessa Ponzi-koncept kan betala ut under flera månader och
till och med 1-2 år innan det blir problem. Men det är fortfarande ett olagligt affärskoncept!
Här är några kända exempel Ponzi-koncept som har marknadsfört brett och vitt på nätet
bara det senaste året:
- USI-Tech
- Bitconnect
- MMM Global
- NetLeaders/DasCoin
- Maxim Trader
- iCash
- Gainbitcoin
- Questra World
Var du med på något av dessa koncept?
Aktuella varningar för dessa:
- AWS Mining

- Binom
- Westland Storage
- Rockwall Investment
- Dominant Finance
- SkyWay Capital
Som du förstår, det finns hur många som helst sådana här exempel.
Men vi förstår varför det ser ut som det gör. Vi klandrar ingen (förutom de som startar upp
dessa koncept och personerna bakom). Vi förstår att det är extremt svårt att skilja på det
som är bra och dessa mindre bra lösningar.
På ytan är det nästan omöjligt att se någon skillnad. Det är inte lätt för att skilja på det som
är bra och det som inte är det.

Hur ska man då göra när man undersöker olika inkomstkoncept som man är
intresserad av?

I utgångspunkt måste man vara noggrann med sin research.
Ställ frågor till de som marknadsför konceptet, ta kontakt direkt med de personer som ligger
bakom konceptet!
Något som vi själva lärt oss under åren är att försöka få direktkontakt med ägarna bakom
aktuellt affärskoncept. De gäller att våga att ställa de där kritiska och ”obekväma” frågorna.
Ta reda på vilka personerna är bakom aktuellt affärskoncept. Är det trovärdiga personer?
Kan du få kontakt med dem direkt och svarar de på dina frågor på ett tillfredsställande sätt?
Ett sådant här affärskoncept på nätet står och faller nämligen med de personer som ligger
bakom anser vi. Det måste vara personer som du känner tillit till!
De måste vara engagerade personer som är villiga att ställa upp och kan svara på dina frågor.
Sedan gäller det att göra sin helt egna riskbedömning.
Hur ser förhållandet ut mellan möjligheten att vinna och förlora?
Hur mycket skulle jag kunna förlora om allt går åt pipan?
Hur mycket kan jag tjäna på detta, hur ser potentialen ut?
Vad krävs det för arbete, har jag tiden som krävs?

Vad är det egentligen som säljs och erbjuds, är det en produkt/tjänst som du själv verkligen
tror på?
Med detta säger vi inte heller att allt bara är Ponzi-program där ute, långt ifrån så klart!
Men vi vet genom erfarenhet och lång tids research att dessa Ponzi-historier kan bara sluta
på ett enda sätt. Det blir inte bra för någon!
Kan du undvika att satsa pengar på dessa koncept som är dömda redan från början att
misslyckas så har du själv kommit en bra bit på vägen i din egen research gällande
inkomstkoncept på nätet. Du har filtrerat bort mycket skräp.

Berätta gärna mer om dina egna erfarenheter, är du med i något inkomstkoncept idag?
Kanske är du intresserad av ett koncept som du fått tips om, men du är osäker om du vågar
satsa några pengar?
Ta hjälp av oss. Vi hjälper dig gärna med vår bedömning och analys.
Använd denna sida för att kommunicera med oss:
http://www.inzideinfo.com/kontakt
Vi fortsätter denna artikelserie med del 4 i nästa vecka.
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