
Bäste Läsare 

 

Idag avslutar vi vår artikelserie som vi drog ingång under förra månaden 

 

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 

Du hittar del 5 på den här sidan: 

http://dlcfinans.blogg.se/2018/november/the-money-game-del-5.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. Del fem fortsatte där del fyra avslutades, vi tog 

även upp ämnet ”intelligent risktagande”. Idag avslutar vi denna artikelserie för denna gång! 

 

Vi har under denna artikelserie kunnat konstatera att det inte är så enkelt det här med 

”inkomstmöjligheter på nätet”, för mycket av det som finns ute på nätet är inte riktigt vad 

det verkar. För mycket hajp, för mycket ”fula fiskar” där ute som bara är ute efter att roffa åt 

sig dina pengar. 

 

Visst, vill man göra affärer på nätet och hitta nya inkomstkanaler så måste man vara redo att 

ta en viss risk. Det är så det funkar! 

Men det behöver ju inte vara löjligt stora risker och det är ingen idé att satsa massor av tid 
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och pengar på sådant som ändå från början är dömt att misslyckas. 

 

Vad ska man då satsa på om jag vill kunna börja tjäna pengar på nätet utan 

att ta allt för stora risker? 

 

 
Vi på InzideInfo och DLC har ju skrivit om massor av olika inkomstmöjligheter genom åren. 

Det finns en av dessa inkomstmöjligheter som alltid är aktuellt. Vi började redan 2009 att 

skriva om detta. Kanske du kommer ihåg att vi då hade en informationsprodukt som vi 

kallade för ”Payback Express” – kanske har du läst den? 

Det var vår allra första produkt som handlade om det som vi idag kallar för Matched Betting. 

Det är här verkligen något för dig som inte vill ta några större risker. Sanningen är att detta 

koncept är i princip riskfritt. Vi skriver ”i princip riskfritt” för hela konceptet bygger på att det 

ska vara riskfritt, men gör man misstag så kan man ju alltid ställa till det för sig. Därför ligger 

risken i detta fall på den så kallade mänskliga faktorn. 

Här kan man komma igång och tjäna pengar med en väldigt liten startkassa. Dessutom är alla 

inkomster från detta helt skattefria! 

Vi vet att det är många av våra läsare/medlemmar som redan tjänar pengar på matched 

betting, många andra har hört talas om det men använder inte denna strategi. 

 

Det här handlar inte egentligen alls om betting, för inom all normal form av betting så måste 

du alltid förlita dig på någon form av tur. En opålitlig faktor om man vill tjäna pengar. 

Men inte inom detta område. För här handlar det alltid om att tjäna pengar oavsett resultat. 

 

 

 

Så här förklarar man matched betting på Wikipedia: 
Matched betting, även känt som Bonustrading, är en vadslagningsteknik som används av individer 



för att dra nytta av gratisspel och incitament som erbjuds av spelbolag. Det anses allmänt riskfritt 

eftersom det är baserat på tillämpningen av en matematisk ekvation snarare än slumpen. 

 

Du kan också komma igång och tjäna pengar direkt inom detta område. 

Det som behövs är lite guidning och ”verktyg” som gör det hela mycket enkelt! 

 

I somras presenterade vi (i samarbete med ett engelskt företag) den första 

programvarulösningen på svenska för att enkelt och snabbt kunna hitta lönsamma matched 

betting spel varje dag. Det är Oddsmatcher från OddstoIncome! 

 

 
 

Titta på den här videon, här går vi igenom vad denna programvara 

kan göra: 
https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/cFleoyrt87 

 

OddsToIncome är helt specialiserade på Matched Betting, de har all information och 

guidning du kan tänkas behöva för att kunna börja tjäna skattefria pengar varje vecka! 

Du hittar mer information om OddsToIncome och allt som ingår via länken nedanför! 
 

KLICKA HÄR för mer information 
 

Det kostar inget att registrera sig, du kan testa programvaran och läsa flera artiklar om 

matched betting. Vill du sedan ha tillgång till ALLT så kostar det enbart 100 kronor per 

månad. 

 

Men om jag är intresserade av flera seriösa inkomstkällor på nätet? 

 
Ok, vi har presenterat ett väl fungerade inkomstkoncept på nätet som kräver väldigt litet 

startkapital, där du i princip kan tjäna skattefria pengar varje vecka. 

https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/cFleoyrt87
https://affiliate.oddstoincome.se/affiliate.php?id=5002


Men självklart finns det annat som också är bra! 

Vi har bland annat denna höst lanserat ny information till våra DLC Finans medlemmar. 

 

 
 

Vi på DLC Finans har gett ut en specialrapport som heter Green Day System, en 

specialrapport som i detalj presenterar en mycket intressant inkomstmöjlighet inom 

automatiserad trading. 

Japp, en helt passiv inkomstkälla där vi tjänar pengar 5 dagar i veckan, utan något som helst 

arbete. Alla våra medlemmar som redan är med och använder sig av detta ”system” tjänar 

pengar! 

Vi har sedan starten snittat över +20% per månad och inte haft en enda förlustdag, helt 

unikt! Alla resultat är verifierade av tredje part.  

 

Men detta material är idag exklusivt tillgängligt enbart för DLC Finans medlemmar. 

 

 
 

Vi rekommenderar alla som läser detta nyhetsbrev och som ännu inte är medlem på DLC 

Finans att säkra upp ditt medlemskap direkt! 

Vi har massor av material tillgängligt på vår sida enbart för medlemmar och som ny medlem 

skickar vi dig vår specialrapport Green Day System. Vi laddar upp med nytt material löpande 

och vi har en hel del nytt på gång för våra medlemmar den närmaste tiden. 

 

För en låg engångskostnad kan du också bli medlem, här finns all info! 

http://dlcfinans.se 
 

http://dlcfinans.se/


Team InzideInfo/DLC  

 
 


