Bäste Läsare
Idag fortsätter vi vår novemberartikelserie med del 5 av ”The Money Game”.
Börjar bli en ganska omfattande artikelserie det här, men det här är den näst sista delen.
Nästa vecka kommer den sista delen.
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
Du hittar del 3 på den här sidan:
http://dlcfinans.blogg.se/2018/november/the-money-game-del-3.html
Du hittar del 4 på den här sidan:
http://dlcfinans.blogg.se/2018/november/the-money-game-del-4.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.
I del tre tittade vi närmare på vad ett så kallat Ponzi-program är för något och vi avslutade
med lite tips om hur du kan bedöma ett affärskoncept som du är intresserad av.
Del fyra ägnade vi igen åt ämnet om hur man bäst bedömer ett affärskoncept eller en
inkomstmöjlighet man är intresserad av.
Vi fortsätter där vi slutade förra gången och går vidare med vår artikelserie.
Mycket av det vi diskuterat i denna artikelserie har handlat om hur man kan göra för att
bedöma olika inkomstmöjligheter som vi blir presenterad för.
De flesta vi kommer i kontakt med har någon gång eller flera gånger förlorat pengar i olika
inkomstkoncept som de trott på. Givetvis tråkigt att det är så, men inte heller så konstigt att
det blir så.
Det som lockar de allra flesta är pengar utan arbete så kallade passiva inkomster.
Vill man inte jobba för pengarna, jag då måste man kunna betala för sig!
Här är de personer som helt enkelt satsar för mycket pengar, pengar som de faktiskt inte har

råd att förlora.
Den enkla grundregeln är att aldrig satsa mer pengar än du faktiskt har råd att också förlora.
En grundregel som alltid gäller!

Det tar aldrig slut…
Som vi tidigare skrivit om så fortsätter det dyka upp oseriösa inkomstkoncept inom det heta
ämnet kryptovaluta. Vi har också förklarat att vi tror stenhårt på kryptovaluta, det är
framtiden!
Men mycket av de affärskoncept inom exempelvis MLM-världen som handlar om
kryptovaluta stinker lång väg!
Under 2017 när alla kryptovalutor steg kraftigt i pris var det enkelt för dessa bedragare att
marknadsföra sina koncept.
Förra året var exempelvis så kallad mining av kryptovalutor något som var mycket populärt
och dessutom lönsamt. Men när Bitcoin har fallit i värde från $20 000 till idag cirka $4000 är
det inte alls lönsamt längre. Det kan denna artikel intyga!
https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/bitcoin-price-crashcryptocurrency-mining-bankrupt-china-bitmain-giga-watta8646821.html?fbclid=IwAR1szARch-GpbhKlw6AnOUmnfIvpi8qHLbUyGN6ML1gP2ugXeLMEBWc3wo

Men ändå…

Varför kommer de upp hela tiden nya företag inom denna bransch som säger att de minar
Bitcoin och andra kryptovalutor och lovar en avkastning på +1-2% per dag!
Gå inte på detta!
De kanske minar Bitcoin, kanske de inte gör det. Men en sak är säker – mining av Bitcoin är
inte så lönsamt att de kan erbjuda +1-2% per dag till sina kunder!
Blir du idag erbjuden att satsa pengar på ett kryptomining-koncept av detta slag – spring
därifrån!

Å andra sidan…

Det finns ju andra sida också, de som faktiskt inte har några pengar att satsa i dessa passiva
inkomstkällor, men de är villiga att jobba för stålarna istället.
De som tror att de kan tjäna massor av pengar på att satsa $10, $20.
Det vi brukar kalla för ”Musse Pigg” program, vad menar vi med det?
De har alltid funnits på nätet…
Satsa $20 här, berätta för dina vänner om det som också satsar pengar i detta magiska
koncept, lite magi här och lite där och du har tjäna $100 000 i slutet av nästa år!
- Tjena!
Har aldrig fungerat och kommer aldrig fungera.
Den här typen av program är bara för dem som gillar att ”leka affärer” på nätet.

Men själva då!?!?

Ja, det är ju så att vi skrivit om det här med inkomstkoncept på nätet i snart 18 år.
Vad visste vi egentligen när vi började?
Klart att det krävs erfarenhet för att lära sig. Vi har givetvis också satsas pengar i dumma
projekt. Det är via egna (ibland sura) erfarenheter som man lär sig!
Vi har i denna artikelserie berättat mer om hur vi själva tänker när det gäller att bedöma nya
inkomstkoncept. Det funkar bra, men det går aldrig att skaffa sig 100% garantier när det
gäller affärer. I grund och botten vill vi ha att göra med ”bra människor” som ligger bakom
aktuellt inkomstkoncept. Men även bra och ärliga människor gör ibland dåliga affärer.
Därför kan vi aldrig få en garanti, men vi kan försöka se till att förutsättningar är de bästa
tänkbara – eller hur!
Det gäller att ta fram en vettig bedömning gällande aktuell risk i jämförelse med möjligheten

att tjäna pengar.

Vi är dessutom det man kallar för ”open minded” på engelska. Vi låser inte upp oss i våra
tankar exempelvis om att all MLM skulle vara dåligt eller att alla kryptoaffärskoncept skulle
vara dåliga. Inte heller att några speciella marknader eller branscher skulle vara bättre än
andra. Vi är öppna för nyheter, vi är öppna för att titta på helt nya lösningar.
I grund och botten handlar det om vilka personer som vi ska göra affärer med och att vi kan
se en god inkomstmöjlighet utan löjliga risker.
Finns ingen anledning att satsa några pengar i företag som drivs av personer som tidigare
varit involverade i flera skumma projekt.
Finns ingen anledning till att ta onödiga risker. Men man får vara beredd på att ta en del
”intelligenta risker” om man ska komma någonstans i denna värd!

Vi hade själva kunnat öst på och skickat nya rekommendationer till våra
kunder/medlemmar/läsare varje vecka. Vi hade kunnat rekommenderat både det ena och
det andra, allt för att tjäna provisioner. Men det är för kortsiktigt.
Vi har valt en annan väg, för oss är det extremt viktigt att kunna kommunicera löpande med
vår kundbas. Idag när vi bedömer ett nytt inkomstkoncept så behöver vi givetvis kunna se en
god inkomstmöjlighet för oss själva, men det måste också vara ett koncept där vi kan se att

detta koncept också kommer att kunna fungera för de personer som vi rekommenderar
detta till.

Ibland så dyker de upp…
Inkomstmöjligheter som känns realistiska och där möjligheten att vinna ser betydligt bättre
ut än att vi skulle förlora. Då får man vara beredd på att satsa, om det är nu är tid eller
pengar – eller båda delar!
Vi lever i en spännande tid, internet erbjuder fantastiska möjligheter för den som är
intresserad av affärer!
Idag kan man komma igång och ”starta eget” på nätet utan att behöva investera i lokaler,
skaffa lager för att köpa in varor, behöva dyra försäkringar osv.
I sista delen berättar vi lite mer om vad vi själva satsar våra pengar och vart vi tror de bästa
inkomstmöjligheterna finns 2019!

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 den allra sista delen nästa vecka.
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