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BNI Brasil inaugura Centro de Treinamentos em São Paulo. 
O membro BNI conta com uma estrutura de treinamento e auxílio para obter excelência ao apresentar 

seus negócios e serviços, sua empresa, pedir e indicar referências qualificadas de negócios a outros 

membros. Para que possamos obter cada vez mais sucesso, o BNI Brasil inaugura o novo Centro de 

Treinamento BNI, localizado no maior centro econômico da América Latina, São Paulo. Leia mais. 

 

   

II Conferência Nacional BNI - Reserve seu lugar!  

 

  
Marcos R. Martins, CEO BNI Brasil - "A fórmula do 
Networking Lucrativo": Networking de negócios é uma 

obrigação no atual clima econômico para qualquer 
empresário. Nunca foi tão importante ter uma variedade de 
fontes para adquirir novos negócios e clientes. 
Aprender a fazer Networking de maneira lucrativa é uma 
habilidade que você não pode se dar ao luxo de ignorar. Leia 
mais. 

  

  
 

  

Alexandre Mantovani, Dir. BNI Regional Santos - "Como 
utilizar as ferramentas digitais para melhorar a 
visibilidade dos grupos e conseguir novos 
convidados": O que podemos fazer para aumentar a 

visibilidade virtual de nossa Equipe? Saiba como potencializar 
de forma simples os eventos de sua equipe através das 
ferramentas digitais das redes sociais. Conheça a Estratégia 
de Guerrilha Virtual para sua equipe … Um por todos e todos 
por um! Leia mais. 

  

 

 

Conheça a diferença que o BNI traz para os empresários. 

O BNI tem mudado a vida de empresários há trinta anos, entenda essas mudanças por um de nossos 

membros e empresários de sucesso, Roberta Pio, do BNI InterAção, São Paulo Assita ao 

vídeo.                                

 

 

BNI avança na América 
Latina. 
Presente em 60 países, o BNI 

continua em constante crescimento 

mundial, provando a eficácia do 

networking estruturado.  

No último mês, mas um grupo de 

sucesso foi lançado no Peru.  

Confira fotos: Leia mais. 
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