


ByXpress je inovativna spletna platforma katera ponuja številne spletne

storitve in digitalne produkte; pravzaprav je ''vse v enem'' spletna stran.

ByXpress.com vključuje iskalnik, spletno nakupovanje, portale za

potovanja in rezervacije, novice, družabno omrežje, spletne tečaje, igre

in še mnogo več.

ByXpress je revolucionaren koncept, ki združuje vse vodilne spletne

trende na enem mestu. ByXpress je prva platforma, katera je kadarkoli

združila vse mobilne inovacije, oglaševalske trende s sofisticiranim

sistemom prometa in sodobna internetna orodja na enem mestu, z

enim samim klikom.

Najpomembnejše pa je, da smo poleg združevanja vseh teh trendov,

vpeljali naš odlično dodelan sistem za nagrajevanje, kjer ima vsak član

korist, četudi je zgolj samo brezplačen uporabnik. Sami sebe vidimo

kot pionirje v tehnologiji, saj izboljšujemo svoje inovacije s tehnologijo,

napravami, spletom, mobilnimi in unikatnimi aplikacijami.



Ženeta nas moč skupnosti in vpliv digitalnega sveta na naša

življenja, saj ti dve sili skupaj prinašata neomejeno osebno in

profesionalno rast kot tudi dragocene prednosti.

Ravno zato smo razvili ByXpress platformo – prostor, kjer ima

vsak lahko korist od tega kar rad počne.

ByXpress platforma je bila uradno odprta 23. maja 2015 med

slovesnim otvoritvenim dogodkom v Sloveniji. Približno 2,000

gostov je praznovalo odprtje podjetja skupaj s svetovno

znanimi govorci in predstavniki podjetja.

ByXpress ima globalno strateško partnerstvo s CoinsRace -

podjetjem, ki je ustvarilo zasebno kripto valuto: MobileCoin.

Skupaj smo doživeli že kar nekaj resnično razburljivih in

izjemnih dogodkov. V sredini leta 2015 je ByXpress postal

član Global Sustainopreneurship Association in financiran

projekt iz njihovega GSD sklada.



ByXpress predstavlja Prihodnost za pogumne. Naš cilj je ustvariti platformo, kjer

bodo vsi imeli korist. Naša vizija je doseči več kot 100 milijonov uporabnikov v manj

kot treh letih.

Mi smo...globalni. Uradno poslujemo v večini evropskih državah med tem ko širimo

svoj projekt tudi na azijski trg. Podjetja, ki delujejo pod okriljem znamke ByXpress so

locirana v Londonu, na Gibraltarju, Nikoziji, Istanbulu in v Hong Kongu.

Mi smo...delovni. Našo ekipo sestavljajo člani iz desetih različnih držav po Evropi.

Verjamemo v raznolikost in več ko imamo različnih veščin toliko boljše rezultate

dosegamo. Ekipa za podporo uporabnikom, IT ekipa in marketinški tim; vsi ostajajo

na delu pozno v noč, včasih delajo tudi med vikendi samo da bi uresničili moto:

''Boljši, hitrejši, močnejši''.

Mi imamo...strokovnost. Naše edinstvene sposobnosti so nas pripeljale do točke,

kjer se nahajamo sedaj in so nam pomagale ustvariti produkte, ki vam prinašajo

nagrade vsak dan.

Mi...obožujemo svoje delo. Do svojega dela čutimo izjemno strast in resnično

verjamemo v našo vizijo. Od vsega pa najbolj verjamemo v rastočo skupnost.



Najpomembnejša stvar v današnjem poslovnem svetu je izkušnja

stranke in del tega je tudi uporabniški vmesnik. Ravno zato je

današnja bitka pravzaprav bitka platform.

Google, Microsoft in Facebook so podjetja, ki nam pomagajo kar

najbolje opraviti svoje vsakodnevne naloge. Zagotavljajo nam

učinkovita digitalna orodja in brez njih si življenja ne moremo niti

predstavljati. Ta ista podjetja in njihove platforme tako nadzorujejo

naše aktivnosti; njihova vrednost pa narašča iz dneva v dan.

Kaj so današnji trendi? Splet. Mobilna telefonija. Oglaševanje. In

kar mi pri ByXpressu počnemo je da združujemo vse to na eni

spletni strani.

Vse kar uporabljate je tako dosegljivo na enem mestu. Z enim

samim klikom. To je celotna ideja, ki stoji v ozadju našega

podjetja.



Rojen leta 1964 na Norveškem, poročen z Ann Christin s katero imata 5 otrok in

živita v španski Marbelli. Študiral je v ZDA, Švici kot tudi na Norveškem ter ima

diplomo in magisterij iz Poslovne administracije.

Šestnajst let izkušenj kot ustanovitelj, razvijalec podjetij, član upravnih odborov

številnih podjetij vključno z vodenjem nacionalnih in internacionalnih podjetij je iz

njega ustvarilo sredstvo, ki je ključnega pomena.

Leta 2010 je Havard skupaj s svojo družino ustanovil dobrodelno organizacijo

''Lifelines Norway'' in v sodelovanju z zasebnimi pokrovitelji odšel v Tanzanijo, da

bi pomagal ljudstvu Masai in mnogim drugim ljudem v stiski.

Njegova žena Ann Christin je po izobrazbi medicinska sestra in je kot prostovoljka

delala v lokalnih bolnišnicah. Njegove izkušnje in aktivno služenje v kraljevi

Norveški mornarici sta močno vplivala na njegovo osebno integriteto.

Še dalje, internacionalno bančništvo, poslovno svetovanje tako v domačih kot tudi

mednarodnih podjetjih, marketing, prodaja in ustanavljanje znamk (ZDA, Karibi,

Aljaska, Tajska, Singapur in Hong Kong) so le nekatera izmed področij na katerih

deluje.



Portal ByXpress vključuje iskalnik, spletne trgovine in igre, spletne

tečaje, novice iz sveta, video posnetke in ima celo svoje lastno

družabno omrežje ter številne druge funkcije namenjene samo članom.

Če želite kupiti obleko, rezervirati let, si pogledati najnovejši film,

zamotiti se z igrico ali poklepetati s prijatelji...vse to lahko storite na

enem mestu z ByXpressom.

Iskalnik ByXpress temelji na standardiziranem, intuitivnem in

enostavnem sistemu, ki se trudi nadgraditi že obstoječe alternative.

Njegov dizajn je preprost in enostaven za uporabo, njegovi dodatki pa

omogočajo iskanje fotografij, besedil, video posnetkov in člankov z

novicam.



Naš potovalni portal vam ponuja možnost da najdete primerno nastanitev

in najugodnejši let do izbrane destinacije.

Predel z novicam je raznolik in nudi najnovejše novice s celega sveta, vrh

strani pa je namenjen glavnim dnevnim novicam. Tako si obiskovalec lahko

izbere določeno državo da si prebere lokalne novice v domačem jeziku.



Play ByXpress je medijski del portala, ki se osredotoča na video

posnetke, TV na ukaz in radio.

Spletna stran ponuja televizijske kanale iz mnogih regij, video posnetke iz

izbranih virov in v različnih jezikih. Visokoresolucijska televizija je le ena

od storitev naše TV sekcije.

Naša igralna stran vam daje polni dostop do svetovnih radijskih postaj

preko televizijskih kanalov.



Naša sekcija za spletno učenje vam ponuja članke in tečaje za osebnostni

razvoj na različnih področjih vašega življenja vključno z osebno rastjo, NLP,

računalništvom in IT tehnologijo.

Ena najbolj priljubljenih strani na celotnem portalu je prav zagotovo

naša stran z igrami, ki je usmerjena na lahke, zabavne in zasvojljive

kratke igrice.



Ustvarili smo svoj lasten družabni medij, kjer lahko naši člani

komunicirajo s svojimi ByXpress prijatelji in poslovnimi partnerji

med tem ko tekoče spremljajo še druge stvari.

Ponujamo vam različne generične izdelke in produkte blagovnih znamk,

katere so na voljo po celem svetu. Strmimo k zagotovljanju najboljših možnih

cen za produkte, ki jih potrebujete. Poleg tega pa smo ustvarili številne lastne

produkte, ki se osredotočajo na osebno rast, tehnologijo in strokovno

napredovanje. Vsi produkti so bili razviti na osnovi najnovejših digitalnih

trendov in tehnologij, ki so nam na razpolago.



Spletno oglaševalsko orodje združuje najrazličnejše dodatke, s katerimi zbira

podatke in tako izboljšuje oglaševalske kampanje: sledenje in optimizacija

spletnega dogajanja. Z AdBlasterjem lahko oblikujete kreativne materiale za

partnerske kampanje.

AdBlaster tako med seboj povezuje podjetja in oglaševalce, hkrati pa

vsakomur omogoča da ustvari nagradne kampanje zahvaljujoč njegovi

podrobni analizi ter različnim nastavitvam znotraj kampanj.

Ta elektronska ura vas ohranja povezane z

vašim poslom, vam omogoča odgovarjanje

na klice in sporočila, fotografiranje,

poslušanje glasbe ter poenostavi in olajša

mnoga druga opravila, ki jih imamo dnevno.

Je prva mobilna naprava,

katera nagrajuje svoje

lastnike za uporabo. X-One

deluje na najnovejšem

Android operacijskem

sistemu, ki je opremljen z

že vgrajenimi ByXpress

aplikacijami.



Je preprosto in priročno poslovno orodje, ki

vam pomaga pri vodenju vaših transakcij

znotraj byxpressa vključno z mobilecoin

operacijam in še veliko več.

X-akademija je posebno izobraževalno orodje, ki uči

svoje uporabnike o najboljših praksah za osebnostni

razvoj, obvladovanje mentorskih veščin, osnove

finančne svobode, poslovno in osebno uvajanje, NLP ter

skrivnosti motivacije.

To unikatno digitalno orodje vam omogoča da si sami ustvarite visoko kvalitetno poslovno

stran. Uporabite razne že pripravljene predloge in funkcije, ki vašo stran naredijo resnično

edinstveno in izdelano po meri. Velik del PageBuilderja predstavlja X-Page, ki je posebna

funkcija katera vam daje možnost da si oblikujete svojo spletno stran na katero lahko

vključite enega izmed delov ByXpress platforme. Vstavite TravelByXpress,

SearchByXpress, GamesByXpress ali kateri drugi portal direktno na vaš profil ali spletno

stran.

Ta licenca, izdana v sodelovanju s CoinsRace,

omogoča njenim imetnikom da novim trgovcem

predstavijo skupnost ByXpress in CoinsRace.

Z licenco za trgovce lahko tako vsak član

postane naš blagovni ambasador!



To je za tiste ta pogumne.

Za tiste, ki si drznejo kljubovati

neobičajnemu in dajejo moč človeštvu.

Za tiste, ki se ne bojijo tega kar jih čaka

zunaj ter sledijo svojim instinktom.

Za zmagovalce, ki se po vsakem porazu

dvignejo na noge še močnejši.

To je za ljudi, ki so pripravljeniti iti korak

dlje, se potrudijo še močneje da bi

dosegli svoje cilje in še več. Za tiste ki

se zavedajo.

Za tiste, ki lahko spremenijo svet in

imajo pogum da to tudi naredijo.

PRIHODNOST ZA POGUMNE


