
Bäste Läsare 

 

Snart är den här sommaren över. 

Hoppas att du haft en fantastisk sommar så här långt! 

Det var nu ett bra tag sedan vi gav ut ett InzideInfo-nyhetsbrev, senast du fick detta nyhetsbrev var i 

juni. Men var har vi då gjort under hela sommaren? 

Ja, vi har varit lediga några veckor. 

Men vi har också jobbat på stenhårt med våra projekt som vi arbetar med inom DLC Finans. 

Är du medlem i DLC Finans har du fått många uppdateringar under hela sommaren. 

Under sommaren har vi bland annat publicera inte mindre än 10st nyhetsbrev för våra DLC Finans-

medlemmar. 

Om du INTE har skaffat ditt DLC Finans medlemskap redan då är det extremt viktigt att du fixar det 

snarast! 

Just nu arbetar vi med några uppdateringar av medlemssidan och vi vet att de projekt som vi idag 

arbetar med inom DLC Finans fungerar – de genererar pengar för våra medlemmar! 

 

Använd tekniken till din fördel för att kunna jobba smartare, inte 

hårdare! 

Bygg upp nya inkomstkällor från vart som helst i världen med hjälp 

av din dator/telefon 
 

Genom åren har vi gett ut massor av nyhetsbrev, utbildningsprodukter och drivit olika sajter. 

Men sedan 2016 har vi samlat allt det bästa på en enda medlemssida – DLC Finans.  

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

 

Här hittar du informationen om DLC Finans: 

https://dlcfinans.se 
 

DLC Finans erbjuder alternativa inkomstkällor och 

placeringsmöjligheter  
 

”Den penningpolitiska verktygslådan skramlar oroväckande tom” 
 

Dessa ord kom från SEB:s chefsekonom Robert Bergkvist i Aktuellt (Måndag 2019-08-26). 

Handelskrig, Brexit, Börsoro, kommande lågkonjunktur, negativ ränta och ett stadigt ökat intresse för 

guld diskuterades igår i nyhetsprogrammet Aktuellt på SVT. 

 

Se ett klipp på dryga 6 minuter från denna Aktuellt-sändning, mycket intressant! 

https://youtu.be/DmjH3E0Qb0k 

 

Tänk dig själv om Riksbanken väljer att fortsätta med att sänka räntan, till en nivå då våra banker 

kommer att införa en negativ ränta. De kommer då alltså ta betalt för att du sparar pengar hos dem.  

Det vill säga inte nog med att våra valutor tappar köpkraft varje år på grund av sedelpressarna som 

går varma som skapar inflation. Vi kan snart vara i ett läge där bankerna helt enkelt lägger vantarna 

https://dlcfinans.se/
https://youtu.be/DmjH3E0Qb0k


på pengar som vi sparar hos dem – vansinne! 

 

Vi har skrivit om det här nu under väldigt lång tid, det gäller att titta på andra alternativ. 

Du kan inte längre bara se på när dina pengar tappar sin köpkraft. 

 

- Visst, vi kan fortsätta att spara pengar hos bankerna – men ha inte alla dina pengar på banken! 

- Visst, vi kan fortsätta att lyssna på bankernas placeringsrådgivare och fortsätta att spara pengar i 

fonder/aktier – men ha inte alla dina placeringar i fonder/aktier! 

 
Vårt fokus inom DLC Finans under hösten kommer främst att ligga på följande områden: 

 

* Valutahandel/Forex 

 
 
Valutahandel beskrivs ofta som högrisk och det kanske det är också. 

Men en gång i tiden (60-70-talet) så var det få banker som rekommenderade sina kunder att satsa på 

Börsen, det ansågs vara allt för riskfyllt. Det ser annorlunda ut idag… 

Fakta är att vi nu varit igång i över ett år med Green Day System som finns beskrivet under 

menyvalet ”Valutahandel” på vår medlemssida och det är en automatiserad lösning inom 

valutahandel som aldrig haft en förlustmånad och som snittat +12.4% PER MÅNAD sedan starten för 

över ett år sedan. Flera av våra medlemmar inom DLC Finans är med på detta sedan hösten 2018 och 

tjänar pengar varje månad! 

 

* Guld/Silver 

 
 

Vill du komma igång och börja bygg upp tillgångar i guld, då rekommenderar jag dig att titta närmare 

på Gold Fusion, specialrapport som du hittar inne på DLC Finans medlemsida. 



Det handlar om att växa in våra valutor (som hela tiden tappar köpkraft) till riktigt guld som behåller 

sin köpkraft genom alla tider! 

Vad du än gör, se till att du börjar skaffa dig både guld och silver. 

Våra vanliga valutor tappar hela tiden sin köpkraft. Det här är bara fakta och i maj 2019 lanserade vi 

vår specialrapport Gold Fusion som handlar om guld och kryptovaluta uppbackat av fysiskt guld. 

Se vad som hänt med priset på guld sedan lanseringen av denna viktiga specialrapport! 

 

 
 

Priset på guld är på väg till $1600 och vidare uppåt. I maj låg kursen på cirka $1280. 

Det gäller att agera… 

 

* Kryptovaluta 

  
 

Jo, ja det är sant det här med kryptovaluta kommer med en hel del risk. 

Men också stora möjligheter! 

Fortfarande en förhållandevis liten marknad och framförallt en väldigt ny marknad. Men vi kommer 

alla att handla med kryptovalutor inom en inte allt för avlägsen framtid. Det gäller att lära sig och 

hålla sig informerad. DLC Finans har egen tjänst inom kryptovaluta – Cryptofy. 

 



* Affiliatemarknadsföring 

 
 
De flesta som börjar arbeta med affärer på nätet kommer ofta igång med 

affiliate/nätverksmarknadsföring. Att rekommendera andras produkter och tjänster på nätet. 

Vi som driver DLC har förmedlat andras produkter/tjänster via nätet för miljontals kronor varje år 

sedan starten 2001. 

Du kommer att få utbildning om affiliate/nätverksmarknadsföring direkt från personer som redan 

bevisligen har stora framgångar inom området.  

 

Vill du komma igång och börja bygga upp dina inkomster online så vet vi att vi kan hjälpa dig. 

Men första steget måste du ta! 

Om du inte får våra uppdateringar/nyhetsbrev från DLC Finans så missar du mycket – väldigt mycket! 

 

Här hittar du informationen om DLC Finans: 

https://dlcfinans.se 
 

 

Vi önskar dig en fortsatt trevlig vecka! 

 

Team InzideInfo/DLC Finans 

 
 

https://dlcfinans.se/

