
Bäste Läsare 

 

September månad flög iväg snabbt och nu har vi redan passerat första veckan i oktober. 

Hoppas att du fått en bra start på hösten! 

 

 
 

Det här nyhetsbrevet (Inzideinfo) är ett nyhetsbrev som vi gett ut utan kostnad sedan 2001. 

Idag arbetar vi främst med vår medlemssida DLC Finans. 

Vår uppgift inom DLC Finans består av: 

 

1: Att presentera nätets allra bästa inkomstkoncept till våra medlemmar, faktabaserade texter som 

kompletteras av videomaterial.  

Seriösa, realistiska och beprövade inkomstkoncept som vi själva arbetar med. 

 

2: Erbjuda våra medlemmar vägledning, utbildning och support gällande de aktuella 

inkomstkoncepten som vi valt att arbeta med inom DLC Finans. 

 

Vi ger dig möjligheten att starta upp en eller flera parallella inkomstkanaler som genererar nya 

inkomster varje månad. Här finns något för alla! 

Genom åren har vi producerat mycket eget material, allt på svenska.  

Utbudet och innehållet på vår medlemssida är mycket omfattande och garanterat helt unikt. Du 

hittar inte något liknande informationsmaterial någon annanstans! 

Det behöver egentligen inte vara så svårt, vi har massor av medlemmar som använder vår 

information och rekommenderade inkomstkällor för att dryga ut sina månadsinkomster. Vi har 

medlemmar som följt oss under många år, det vet att vi lägger ner vår själ för att kunna erbjuda det 

bästa som nätet har att erbjuda gällande seriösa inkomstkällor.  

 

Förra helgen arrangerade vi på DLC Finans ett så kallat workshop/utbildningsvenet inom ett speciellt 

affärskoncept som vi jobbar med inom DLC Finans. 

Det var mycket trevligt att få träffa flera DLC Finans medlemmar på plats i Kalmar förra lördagen. Det 

fanns medlemmar som vi träffade för första gången den här lördagen, men som vi löpande haft 



kontakt med sedan 2001-2003. Riktigt trevligt!  

Kul också att höra hur många det är nu som kommit igång och tjänar pengar varje månad med vår 

hjälp. Dessutom trevligt att höra hur mycket den support och engagemang som vi erbjuder våra 

medlemmar verkligen uppskattas av våra medlemmar. 

Det är givetvis peppande att få höra och något som verkligen gör oss motiverade att kunna nå ännu 

fler personer där ute! 

För det är långt från alla som läser det här nyhetsbrevet som också är DLC Finans medlemmar. 

Det är därför det nu är hög tid för en UTMANING! 

 

En utmaning som vänder sig till dig som fortfarande är intresserade av att komma igång med 

onlineinkomster men som INTE är DLC Finans medlem idag! 

 

Vi på DLC Finans utmanar DIG! 
 

 

> Om du INTE är intresserade alls av det här med att komma igång med onlineinkomster, då kan du 

avregistrera dig som prenumerant. Det här är trots allt ett nyhetsbrev som handlar om just 

inkomstmöjligheter på nätet. 

 

> Om du ÄR intresserad av inkomstmöjligheter på nätet men fortfarande INTE är DLC Finans medlem 

- då vill utmana dig lite och kolla med dig varför det är så. 

 

Vi har de senaste åren byggt upp ett mycket starkt utbud av olika inkomstkoncept på vår sida enbart 

för medlemmar. Vi har många medlemmar idag som tjänar pengar varje månad på grund av den 

information vi kunnat förmedla till våra medlemmar. 

Anledningarna varför just DU inte är DLC Finans kan vara många. Vill veta mer om det… 

 

* Det kan ju vara så att du har hittat ett koncept som du tycker är helt rätt för dig, du tjänar redan 

pengar på nätet och behöver inte vår hjälp.  

Men då vill vi ändå utmana dig, berätta för oss vad du jobbar med och vilket koncept du satsat på! 

Om det skulle vara så att just det koncept som du valt skulle visa vara så pass bra att det är bättre 

eller nästan bättre än de vi jobbar med inom DLC Finans idag. Då bjuder vi dig på ett DLC Finans 

medlemskap + hjälper dig utan kostnad att marknadsföra det koncept som du arbetar med via alla 

våra nyhetsbrev och kanaler utan kostnad! 

 

Om du verkligen tror på det koncept du har satsat på, då har du inget att förlora på att kontakta oss 

med information, eller hur! 



Du kommer även få vår åsikt gällande det koncept du valt att arbeta med, vi ger dig vår syn gällande 

för och nackdelar med just det koncept som du valt. 

 

Kontakt 
 

Det enda du behöver göra är att mejl Mikael på DLC Finans: 

- Skicka ett mejl till: mikael.sportz@gmail.com 

- Ange ämnesraden: Utmaningen 

 

> Hör av dig om du är intresserad av ett DLC Finans medlemskap, men av någon anledning inte 

skaffat ett DLC Finans medlemskap, berätta för oss varför. 

 

> Hör även av dig om du vill anta utmaningen och att du anser att du har hittat ett bättre 

inkomstkoncept än de vi kan erbjuda på DLC Finans (eller nästan lika bra…). 

Berätta mer om varför du valt just detta koncept och vad det går ut på osv. 

 

Som sagt du har inget att förlora på att kontakta oss kring detta, om du verkligen tror på det koncept 

du valt att satsa på. Ta chansen, du har möjligheten att få oss på DLC Finans som din partner 

alternativt helt kostnadsfri marknadsföring till massor av andra personer som är intresserade av 

inkomstmöjligheter på nätet. 

 

Vi hoppas att snart komma tillbaka med ett nytt nyhetsbrev där vi berättar mer om hur det gick med 

den här UTMANINGEN. 

 

 

Vi önskar dig en fortsatt trevlig vecka! 

 

Team InzideInfo/DLC Finans 

 
 

mailto:mikael.sportz@gmail.com

