
Bäste Läsare 

 

Snart slut på den här långa och första månaden på det här året. 

Idag går vi ut med ett erbjudande om att vara med och lyssna på ett webinar, ett webinar om ett nytt 

och spännande inkomstkoncept inom frågesport/Quiz. 

Du har inte mindre än tre olika datum och tider som du kan välja mellan för att lyssna på detta 

Webinar. Det är helt kostnadsfritt. 

 

OBS! 

Denna information kommer inte direkt från oss på InzideInfo/DLC.  

Det här är budskap och information från Mats Johansson som tidigare arbetat tillsammans med oss 

på InzideInfo. 

 

 

 

”Alla” älskar frågesporter, var man än tittar så pågår det frågesport/Quiz. 

På radio, på TV, i stort sett i varenda tidning man slår upp, på internet, på konferenser, på pubar och 

barer. 

Ja överallt… 

Dagligen ser och hör vi även om idrottsklubbarnas ständiga kamp för att få in pengar till sina 

verksamheter, till träningsläger, turneringar, seriespel med mera, med mera. 

                         

Barnen ”tvingas” ut och sälja allt möjligt mellan himmel och jord för att få in pengarna, något som de 

flesta känner som en enorm press. Det slutar oftast med att mamma & pappa, mormor & morfar 

eller de stackars grannarna får köpa kvarvarande produkter som inte blivit sålda.  

Många känner nog igen det här.  

 

De flesta människor jag känner vill ha en extra inkomst, lite extra guldkant på tillvaron, vill kunna 

unna sig något extra. Det kan vara en resa, några extra restaurangbesök eller en Spa-weekend, t.ex. 



                                                           

 

Väldigt många människor gillar också att vinna pengar och andra roliga priser. 

Överallt är det tävlingar av olika slag. 

                               

   

 

 

Konceptet som släpps på marknaden har lösningen som idrottsklubbar, föreningar, organisationer, 

skolklasser, med flera väntat på. 

Det är slut på att jaga runt i kvarteret och sälja saker, slut på att lägga dagar på att arrangera 

loppmarknader och allt vad föreningar och klubbar tvingas göra för att finansiera sina verksamheter. 

Du kan nu erbjuda en helt annan lösning för att ta in pengar till klubbarna/föreningarna, samtidigt 

som du själv kan bygga upp en långsiktig mycket god inkomst. 

Du kan ta del av den här affärsmöjligheten som affiliate och/eller founder.  

Med dagens teknik och med sociala medier som en del i marknadsföringen så har vi potential att bli 

marknadens största inom vår bransch.  

Konceptet är såväl unikt som genialt! 

Vi kommer att ha 3 webinar under den kommande veckan, där vi berättar om den här möjligheten, 

som ”drabbar” marknaden den 7 mars! 

Se till att boka in dig på ett eller flera av webinaren. Det här är den första affärsverksamheten på 

marknaden där alla kan tjäna pengar, lära sig nya saker, ge andra chansen att vinna pengar, bidra till 

en bättre värld och dessutom hjälpa idrottsrörelsen! 

Torsdag den 31 januari kl. 20.30 

https://attendee.gotowebinar.com/register/5102746999566451213 

 

Söndag den 3 februari kl. 11.00 

https://attendee.gotowebinar.com/register/145097448436188429  

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/5102746999566451213
https://attendee.gotowebinar.com/register/145097448436188429


Måndagen den 4 februari 20.00 

https://attendee.gotowebinar.com/register/4643034590923698445  

 
 

 

Team InzideInfo/DLC  

 
 

https://attendee.gotowebinar.com/register/4643034590923698445

