
Bäste Läsare 

 

För en vecka sedan skickade vi ett InzideInfo-nyhetsbrev. 

Då hade vi en utmaning med… 
 

 
 

Utmaningen gick ut på att ”aktivera” våra läsare kring det här med onlineinkomster. 

Fått in en del svar, mest från personer som gärna ville komma igång med affärer på nätet 

men som av olika anledningar inte kommit igång. 

Dessa personer kommer vi att kunna hjälpa. 

Men det var ingen som hörde av sig till oss med affärskoncept som de jobbade med. 

Utmaningen var denna: 

 
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. 

 

OK, ingen som ville utmana oss där, det är väl så helt enkelt att det inte finns något bättre 

där ute än de vi redan erbjuder på insidan av DLC Finans … 

Helt ok, men ändå lite konstigt kan jag tycka att det inte var någon som vill dela med sig av 

vad de arbetar med och varför. 

 

Jag följer ett flertal svenska Facebook-grupper där personer kan posta information om sina 

rekommenderade affärskoncept på nätet. Är ganska så många som postar information där. 

Det är många människor som är aktiva inom olika typer av affärskoncept på nätet. 

Men mycket av det jag ser där som postas gör mig mörkrädd… 

 

För det första är det massor av skräpkoncept där ingen kommer att kunna tjäna några 

pengar. 



För det andra finns det ett genomgående tema om att man ska gå med i det där nya 

superheta inkomstkonceptet som precis lanserats. Gå med från början, det här kommer bli 

jättestort! 

Men varför? 

Varför skulle det vara så intressant att gå med i något som är helt nytt och helt obeprövat??? 

 

 
 

Det här det som kallas för ”The Shiny Objects Syndrome”. 

Är du på riktigt intresserad av att börja kunna tjäna pengar på nätet, då måste du lära dig att 

undvika detta vanliga misstag. Nytt affärskoncept innebär massor av risk! 

Vore det inte så mycket enklare att satsa på något som verkligen är beprövat?!? 

 

Ändå ser jag det hela tiden, personer som jag haft kontakt med under massor av år gällande 

internetinkomster. De är där och kan inte låta bli att sätta fingrarna i syltburken så fort det är 

något nytt och ”superhett” affärskoncept som ska lanseras där alla kommer bli rika. 

- Skicka gärna ett PM, jag är intresserad av mer info 

Visst, det är inget fel på att vara nyfiken. Men samtidigt i det här fallet pratar jag personer 

som varit igång +5-10 år inom inkomstkoncept på nätet som tydligt fortfarande letar efter 

”The Next Big Thing”.  

 

Sorry men det är dags att vakna upp! 



 
Ska man bli framgångsrik med sina affärer på nätet så måste man anstränga sig lite bättre än 

så. Visst, man kan ju alltid välja att fortsätta med att ”leka affärer på nätet”.  

Men det är ett säkert sätt för att spendera både tid och kapital! 

 

Intresserad av att komma igång med affärer på riktigt istället? 
 

Bra, då har vi en lösning åt dig. Vi kan hjälpa dig att komma igång. 

För nu öppnar vi upp portarna för alla som är intresserade av att komma igång och bygga 

upp sina inkomster på nätet. 

Du kan dessutom komma igång utan kostnad! 

 

Kostnadsfritt medlemskap! 

Använd den nya 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 och ditt 

medlemskap i DLC Finans! 
 

Välbeprövade koncept som genererar intäkter till våra existerande medlemmar varje 

månad. 

 Eget och helt unikt utbildningsmaterial på svenska med tydliga instruktioner hjälper dig 

att komma igång snabbt och enkelt. 

 Personlig, dedikerad och snabb support hjälper dig hela vägen. 

 

Kom igång helt kostnadsfritt och utan risk! 



 

 
Du kan i lugn och ro gå igenom vår information, läsa våra svenska guider och ta del av fakta 

och aktuell information gällande de koncept som vi arbetar med idag. Du kan just nu säkra 

upp ditt medlemskap här på DLC Finans helt utan kostnad, utan några som helst krav eller 

andra förpliktelser. 

 

Ja, det stämmer – du betalar inget för att bli medlem hos oss på DLC Finans! 

 

Här hittar du all information om hur du kan helt utan kostnad 

registrera ditt DLC Finans-medlemskap! 

https://dlcfinans.se 
 
 

 

Vi önskar dig en fortsatt trevlig vecka! 

 

Team InzideInfo/DLC Finans 

 
 

https://dlcfinans.se/

