Bäste Läsare
Vi börjar redan närma oss slutet av den här månaden, vad tog tiden vägen?
Det här är faktiskt det första InzideInfo-nyhetsbrevet den här månaden.
Vi har som bekant gett ut detta nyhetsbrev om inkomstmöjligheter på nätet under väldigt
många år nu.
Nu 2019 händer det mer än någonsin tidigare kring olika inkomstmöjligheter på nätet!
Det gäller att vara informerad.
Men då kanske du undrar varför det inte kommer fler InzideInfo-nyhetsbrev om det nu
händer så mycket på marknaden.
Varför får jag inte fler nyhetsbrev?
Svaret är enkelt. Vi fokuserar till 100% på vår medlemssida DLC Finans och att erbjuda våra
medlemmar riktigt bra info, täta uppdateringar osv.
Det är stor skillnad på att vara med på INSIDAN i jämförelse med att stå UTANFÖR!
UTANFÖR

INSIDAN

Ja, du förstår säkert hur vi menar …

Med våra egna informationsprodukter, tjänster och vår hjälp är det enkelt att komma igång
för dig som är medlem. Som medlem får du alltid direkt hjälp och support från oss som
driver denna medlemstjänst.
Vi har alltid en löpande kontakt med våra medlemmar. Det är helt klart så att de tjänster och
den information vi levererar behövs där ute.
Därför mycket av det som erbjuds idag på nätet kring det här med inkomst/affärskoncept på
nätet är oftast långt ifrån sanningen.
Det är enkelt idag att presentera en snygg ”förpackning” på nätet. Snygga hemsidor,
lockande erbjudande…

Men det gäller att kunna lyfta på ”locket” och gräva djupare. Bakom en snygg förpackning
kan det ibland se helt annorlunda ut.
Det är det som vi på DLC Finans arbetar med, vi gräver lite djupare!
Vi arbetar med RESEARCH av det som erbjuds idag på nätet som handlar om möjliga
inkomst/affärskoncept. Ett rätt så tufft jobb som kräver mycket tid.
Det som vi bedömer som riktigt intressant går vi vidare med och satsar egna pengar för att
verkligen kunna få en rättvis bild av aktuellt projekt.
Vi testar själva för att kunna få en helhetsbild av innehållet. Mycket av det som vi testar går
vi aldrig vidare med. Enbart sådant som vi testar med goda resultat och som vi bedömer som
långsiktigt och intressant för våra medlemmar kommer att presenteras för våra medlemmar.
Vi kan med hjälp av den löpande kommunikation som vi har med våra medlemmar se hur
viktigt detta research-arbete verkligen är.
En medlem skriver exempelvis:
- Genom åren har jag stött på en del inkomstkoncept på nätet av både bra och dålig
karaktär. Av detta har jag lärt mig läxan att det inte går att göra bra affärer med dåliga
människor.
Detta är även vår erfarenhet, det gäller att göra affärer med rätt typ av människor.

En annan medlem skriver:
- Sedan trodde jag att jag kunde tjäna på egen han på nätet. Men jag gick vilse i alla oseriösa
program som finns på nätet, och förlorade mycket pengar.
Nu är jag sedan en tid tillbaka till DLC, för jag vet att dom bara rekommenderar seriösa
inkomstmöjligheter.
Det är lätt att gå vilse där ute på nätet. Många uppskattar det arbete vi lägger ner kring vårt
research-arbete.
Som medlem vet man också att vi aldrig ger upp i vårt arbete kring att verkligen kunna
presentera de där riktiga ”guldkornen”, de där inkomstkoncepten som faktiskt fungerar!
De som varit med ett tag, vet att vi jobbar stenhårt varje dag för att kunna få fram det allra
bästa till våra medlemmar.

Aktuella exempel:

Det var hösten 2018 vi lanserade ett automatiserat valutahandelskoncept. Många av er som
redan är medlemmar här på DLC Finans har redan läst Green Day System som berättar allt
om detta koncept. Idag är det nästan 1/3 av alla medlemmar på DLC Finans som är med och
alla tjänar pengar!
Det flesta som är med kan inget om trading, men tjänar penar ändå varje dag utan att
behöva lyfta på ett finger – hur coolt är inte det!
Sedan nystarten 2019 som började den 16:e januari så ser grafen ut så här:

Så ska en graf gällande en vinstutveckling se ut!

Men det är klart att det är många som tjänat riktigt bra med pengar redan med denna
lösning. +145% sedan starten augusti 2018 för oss som var med riktigt tidigt, det säger det
mesta. En enda dag med negativt resultat på 7 månader – slå det om du kan!
Materialet enbart tillgängligt för DLC Finans medlemmar.

Senaste projektet och specialrapporten heter Profit Fusion.
* Skaffa dig en PASSIV INKOMST från den lönsamma Energisektorn, utdelning varje kvartal
på ”obegränsad tid”
* Privat och exklusiv lansering som kan dig en ROI på 400-1500%.
* Etablerat företag sedan 2008.
Materialet enbart tillgängligt för DLC Finans medlemmar.
En sak kan man också alltid vara säker på, det kommer mer från DLC Finans!
Som en annan medlem skrev nyligen:
- Fler intressanta produkter lurar säkert runt hörnet – så har jag lärt känna DLC genom åren.
Tack för att ni levererar nya spännande projekt
Som medlem hos oss på DLC Finans kan du alltid vara säker på att materialet/informationen
på vår sida kommer att utökas med nytt spännande material över tid.
Men det vill bara förtydliga att det stor skillnad på att vara med på insidan i jämförelse med
att behöva stå utanför.
Är fullt medveten om att det är många av er som läser detta som redan är medlemmar, bra
så!
För dig som inte är det ännu, om du verkligen är intressera av det här med inkomster via
nätet, då är ett medlemskap hos oss på DLC Finans en självklarhet. Kostar enbart 1995
kronor, en engångsavgift dessutom.

Du kan beställa ditt DLC Finans medlemskap här:
https://dlcfinans.se/bestalla

Trevlig Helg!
Team InzideInfo/DLC

