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“Esta foi a convenção mais internacional que já fizemos. Ela refletiu

o crescimento em tamanho e diversidade que estamos

experimentando em todo o mundo”.

Marcos R. Martins - Diretor Nacional e CEO BNI Brasil 

 

Otimismo marca IV
Conferência Nacional
BNI Brasil 2017
O evento comemorou oito anos de sucesso
da organização com participação do CEO
BNI Globlal, Graham Weihmiller, e diversos
diretores internacionais.

No dia 8 de Julho foi realizada na cidade
de São Paulo a IV Conferência Nacional
BNI Brasil 2017, encerrando a Conferência
de Diretores Nacionais das Américas, que
teve início do dia 5. O evento contou com a
presença de aproximadamente 500
convidados, entre membros e diretores de
países como Argentina, Chile, Colômbia,
EUA, México, Peru e Portugal.

 

 

 

Seis passos para
turbinar o seu

negócio por Graham
Weihmiller - CEO BNI

Global
O CEO BNI Global compartilha seis
passos essenciais para o sucesso nos
negócios.

"...aquelas estratégias que concluo
serem as mais impactantes e eficazes
para acelerar o crescimento do seu
negócio em todos os aspectos e
permitirão que você estabeleça uma
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equipe e lidere a mesma de forma mais
efetiva".

 

 

Companheirismo,
ética e confiança
potencializam a
geração de
negócios no BNI

É o que demonstra o
testemunho de Vinícius
Rodrigues Lucio,
vencedor do concurso “O
que você encontrou no
BNI, além de negócios?”,
promovido pela regional
BNI ABC e premiado
durante a II Conferência
Regional BNI ABC. 
 
 

 

Empresários
faturam R$ 223
milhões em um ano
tomando café da
manhã - Via UOL
Economia

Para os membros serem
bem-sucedidos no BNI,
tem um número de
coisas que eles devem
fazer para obter o
sucesso. As três formas
são abrangência de
qualidade, crescimento
da equipe e visar
parcerias é um passo
extra! 
 

 

BNI Brasil é
destaque mundial
em performance

O BNI Brasil está sendo
destaque Global nos
últimos meses. Em
Agosto e Setembro de
2017, a Newsletter "Fast
Five" (Atualizações
semanais para Diretores
Nacionais das Américas)
demonstra que o país
está em franco
crescimento de Membros
e Satisfação com o BNI. 
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YP Lai - Diretor
Nacional BNI
Tailândia, Vietnã e
Filipinas visita BNI
Brasil

O Diretor tem mais de 30
anos de experiência no
mundo business e
corporativo. YP Lai
esteve no Brasil
ministrando Treinamento
de Diretores BNI e
também esteve como
conferencista na IV
Conferência Nacional
BNI Brasil 2017. 
 
 

 

Treinamento das
Equipes de
Liderança BNI São
Paulo

No dia 16 de Setembro
aconteceu o
Treinamento das
Equipes de Liderança do
BNI São Paulo. O evento
contou com muito
aprendizado e
networking entre todas
as equipes de São
Paulo. 
 
 
 
 

 

A Fundação BNI

A Fundação BNI tem
prestado serviço desde
1998. A fundação apoia
crianças e a educação,
nos Estados Unidos e ao
redor do mundo,
mobilizando recursos
para dar às crianças
uma educação de
qualidade. O foco da
Fundação BNI é mudar a
trajetória da juventude e
ajudá-los a achar o
caminho para uma vida
produtiva e de sucesso! 
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