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BDI Slovensko oznamuje spustenie prevádzky svojho nového online predajného 
portálu BDIExpress.com 

 
 
BDI Slovensko si Vám dovoľuje oznámiť, že spúšťa prevádzku svojho nového online predajného portálu 
www.BDIExpress.com . 
 
BDIExpress.com je navrhnutý s cieľom aby umožnil zákazníkom BDI Slovensko rýchle a jednoduché obstaranie 
požadovaného tovaru. Zákazníci môžu vyhľadávať tovar, porovnávať parametre, cenu a kúpiť tisíce výrobkov od BDI 
v reálnom čase na našom online predajnom portáli. 
 
Jedinečnou vlastnosťou nového online predajného portálu je rýchly a bezpečný prístup k BDI zákazníckym účtom 
včítane faktúr, ponúk, objednávok ako aj informácie o stave otvorených  objednávok, prístup k uloženým  nákupným 
košíkom a ponukám. Umožňuje tiež jednoduchú zmenu ponuky na objednávku. Ďalšími unikátnymi vlastnosťami sú 
porovnávanie produktov, zámeny a prehľad dostupných zásob v reálnom čase zo štyroch miliónov položiek 
z katalógu BDI, mobilné aplikácie ako aj možnosť využitia predpripraveného schvaľovacieho procesu autorizácie 
nákupu pre kupujúceho. 
 
Online predajný portál BDIExpress okrem vyhľadávaní a nakupovania výrobkov poskytuje aj mnoho ďalších služieb 
s pridanou hodnotou, včítane tzv. „Centra znalostí“. Zákazníci BDI Slovensko môžu kedykoľvek kliknúť na 
BDIExpress čim okamžite získajú aktuálne dostupné informácie, vrátane tzv. riešení na mieru pre zlepšenie svojho 
výrobného procesu na základe globálnych skúseností BDI z podobných prevádzok. 
 
Vďaka 192 pobočkám rozmiestneným v USA, Kanade, Mexiku, Európe a v Ázii sú služby BDI dostupné pre výrobné 
podniky po celom svete. BDI je lídrom v oblasti distribúcie ložísk, výrobkov pre mechanický prenos energie, 
produktov pre elektrický prenos energie, výrobkov pre zabezpečenie lineárneho pohybu, pneumatických 
a hydraulických prvkov, výrobkov pre manipuláciu s materiálom, priemyselných produktov a prostriedkov pre 
zabezpečenie BOZP. Služby s pridanou hodnotou, ktoré Vám ponúka spoločnosť BDI ako sú optimalizácia 
skladových zásob a dodávateľského reťazca u zákazníka, vyspelú technickú podporu, úspory nákladov vrátane 
podpornej dokumentácie a školenia koncových užívateľov sú overené a pravidelne vyžívané množstvom zákazníkov 
v rôznych oblastiach sveta. 
 
Pre viac informácií o BDI sa obráťte na lokálnu pobočku BDI alebo navštívte new.bdiexpress.com. 
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