Saiba por que empresários de 69 países há mais de 31 anos fazem parte da
BNI Networking Empresarial

www.bnibrasil.com.br
2016 março/abril #013

Networking Empresarial é destaque na Radio CBN, confira a matéria
Semana de Networking do grupo BNI Indicium da Regional Santos, sob direção de Alexandre
Mantovani, ganha destaque na Rádio CBN. Osmar Donato Filho presidente do grupo fala em
entrevista sobre a importância deste método eficaz de Networking Empresarial.

“O empresário que se isola, fica para trás no mercado”. Saiba mais!

Grupo BNI Conexão – BNI São Paulo, leva crianças da
ONG Torre Forte para tarde em cinema
Membros do grupo BNI Conexão – Regional São Paulo, sob
direção de Pedro Lúcio e Marcos Martins, promovem ação
com crianças da ONG Torre Forte: Uma tarde no cinema. A
ONG Torre Forte é reconhecida publicamente como uma
ONG (Organização não governamental) desde 2012 e vem
promovendo ações solidárias, de cunho social e cultural.
Saiba mais!

Empresários BNI levam família a uma reunião de
Networking BNI Brasil – BNI Campinas
Por que, e para quem é que vamos acordar às 5 da manhã?
Neste dia muito especial, pudemos mostrar para as pessoas
mais importantes em nossas vidas, o que fazemos para eles.
Não só mostramos à nossas famílias o que fazemos, mas
eles também puderam nos substituir nas apresentações e
tiveram momentos emocionantes na última reunião do ano.
Saiba mais!

Membro e Diretor BNI fecha negócio com Elton John e
Richard Branson através do BNI – Networking
Empresarial
Paul Cameron, Membro e Diretor Consultor BNI em Surrey,
UK, escreveu uma história incrível sobre o poder do
marketing de referência e como ele não somente conseguiu
ter Elton John como seu cliente, mas também recebeu uma
referência direta para Richard Branson através do
BNI. Saiba mais!

1400% de retorno para seu negócio. É isso que a BNI
Brasil, Networking Empresarial pode proporcionar
Por Vitor Esprega "Neste vídeo falo 3 práticas verdadeiras e
testadas para melhorar seus negócios a partir de
Networking. Dentro do BNI (Business Networking
International) a Pandora já recebeu 1.400% de retorno
sobre o investimento feito para entrar no grupo, em menos
de um ano. Vale a pena investir em Networking para
sua empresa e convido você a testar essas dicas." Assita
ao vídeo!

SAIBA MAIS SOBRE BNI, NETWORKING EMPRESARIAL - OUÇA NOSSO PODCAST
BNI BRASIL, links abaixo.

BNI News anteriores - #012 #011 #010

BNI Brasil - Sede Nacional : Av. Iraí, 79 – Conj. 52-B Moema | São Paulo
(11) 3532-3015 - bni@bnibrasil.com.br - http://www.bnibrasil.net.br/
Copyright © 2010 ABC Industries.

