
Bäste Läsare 

 

Det här årets andra nyhetsbrev från InzideInfo. 

Visste du att igår måndag den 21:a januari räknas som årets deppigaste dag, det som har 

kallats för ”Blue Monday”. 

Det finns nämligen en matematisk beräkning som visar sambandet mellan väder, skulder, 

köpkraft och veckodag – som alla samverkar den tredje måndagen i januari vilket var igår! 

Vet inte hur din dag var igår, men förhoppningsvis ändå inte så deppigt.  

 

 
 

Ser man det från den ljusa sidan så kan det ju bara bli bättre nu! 

 

Jag vet att många av våra nuvarande DLC Finans-medlemmar ser väldigt positivt på 

framtiden. De flesta av våra nuvarande medlemmar är igång redan med en eller fler 

inkomstkällor. 

Några av dem (aktiva DLC Finans-medlemmar), deras egna ord: 

 
 
Tjäna pengar på nätet har aldrig varit enklare! 

Med genomarbetade strategier, enkla förklaringar och en gedigen portfölj av erfarenhet erbjuder DLC Finans dig 

att ÄNTLIGEN börja tjäna pengar på nätet. På riktigt… och BRA med pengar! 

Följer du anvisningarna har du tjänat igen din investering flera gånger om, redan första månaden. Briljant!! 

Patrik Andersson 



 
Äntligen har jag hittat ett koncept inom internethandel som jag kan tro på. 

DLC-Finans och DLC-Sports visar vägen framåt med sitt bra underlag att gå 

vidare med på egen hand. Det ska bli riktigt roligt att satsa på detta 

under 2019. Gör som jag gå med och förundras över hur bra detta verkligen är. 

Med detta har du verkligen möjlighet att tjäna pengar snabbt och enkelt. 

Lasse Ottosson 
 
Jag har varit medlem på DLC Finans ett par år nu och detta medlemskap har gett mig flera olika inkomstkällor 

som jag använder för att tjäna pengar online via valutahandel, kryptovalutahandel, copytrading, 

affiliatemarknadsföring samt sportsbetting. Ett medlemskap på DLC Finans kan starkt rekommenderas för den 

som är intresserad av att bygga upp olika inkomstkällor via internet. 

Anders Nilsson 

Vi rekommenderar alla som läser detta nyhetsbrev och som INTE redan är medlem på vår 

medlemssida DLC Finans att skaffa ett medlemskap! 

Det här är en riktig guldgruva för den som är intresserad av komma igång med affärer på 

nätet.  

 

 
 

Vi har tagit fram 3st korta videos som visar mer om vad vi erbjuder idag inne på DLC Finans. 

Här hittar du dessa 3st videos! 

https://dlcfinans.se/video 
 

Video 1: Insidan av DLC Finans 

 
 

Video 2: Om möjligheten att skaffa sig flera olika inkomstkanaler på nätet 

https://dlcfinans.se/video


 
 

Video 3: Exempel på ett av våra inkomstkoncept inom DLC Finans – Green 

Day System 

 
 

 

Detta erbjudande upphör den 27:e januari: 

Sista chansen NÅGONSIN att skaffa dig ett DLC Finans-

medlemskap + DLC Betting Butler till ett reducerat pris! 
 

 
 



Är du verkligen seriöst intresserad av att skaffa dig kompletterande inkomster via nätet så 

behöver du ett DLC Finans-medlemskap! 

Vi har samlat ALLT vårt massiva utbud av informationsprodukter på en och samma 

medlemssida – DLC Finans! 

Är du inte medlem redan ger vi dig en allra sista möjlighet att säkra upp ett medlemskap till 

ett reducerat pris! 

Det här är den allra sista gången någonsin som vi erbjuder ett DLC Finans-medlemskap med 

rabatt. 

 

Här finns all info om detta tillfälliga erbjudande! 
http://dlcfinans.se/dlcfinansbb 

 

Här finns våra videos: 
https://dlcfinans.se/video 

 

 

Team InzideInfo/DLC  

 
 

http://dlcfinans.se/dlcfinansbb
https://dlcfinans.se/video

