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No mundo são 225 mil empresários em 73 países utilizando o BNI para

expandir negócios e fortalecer relacionamentos. 

O BNI no Brasil, foi o pioneiro em Business & Networking, voltado

exclusivamente para troca de Referências de Negócios.  Em 2016, as

referências dos membros do BNI Brasil geraram R$223 milhões para suas

empresas. Neste 2º semestre de 2017, o BNI Brasil comemora 4.210

membros em 115 Equipes ativas, com mais 60 grupos em formação nas

principais cidades do Brasil, chegando a mais de 183 mil referências

passadas entre os empresários, que geraram até o momento,

aproximadamente R$387 milhões de reais de negócios fechados
para seus Membros.

Sim, você faz parte da Maior e mais bem Sucedida Organização de

Networking de Negócios no mundo!

https://app.rdstation.com.br/mail/a4585ca5-29d1-4bda-8aed-ee9beddca7a0


Agora fique por dentro das notícias do BNI.

 

BNI Connect Mobile
chegou!
Se você alguma vez se esqueceu de trazer
a sua ficha de referência completa para
sua reunião de grupo, ou desejou poder
agradecer a um colega por negócios
fechado de imediato, nós temos a solução!

O BNI Connect Mobile é fácil de usar e
permitirá que você passe referências,
grave Obrigado Por Negócios Fechado,
convide visitantes para seu grupo e
atualize e visualize seu perfil completo no
BNI Connect a qualquer momento e de
qualquer lugar.

 

 

 

Faltam poucos dias
para a Convenção
Global 2017 BNI

 

A Convenção Global 2017 do BNI
acontecerá em Long Beach, Califórnia,
do dia 9 a 11 de Novembro.

Confira o vídeo do evento que se
aproxima!

http://www.businessnetworking.com.br/o-bni-connect-mobile-chegou/?utm_campaign=newsletter_bni_-_edicao_novembro__-_duplicado_-_duplicado&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
http://www.businessnetworking.com.br/faltam-poucos-dias-para-a-convencao-global-do-bni/?utm_campaign=newsletter_bni_-_edicao_novembro__-_duplicado_-_duplicado&utm_medium=email&utm_source=RD+Station


 

 

BNI Brasil é
destaque na
Revista Exame PME

Para quem ainda não
teve oportunidade de
ver, o BNI Brasil é capa
da Revista Exame PME,
confira o Testemunho de
sucesso de um membro
Empresário que faz parte
do BNI.

  

 

 

BNI Brasil chega
em São Carlos e em
mais 36 cidades da
região

Depois das regionais de
São Paulo, Ribeirão
Preto, Campinas,
Santos, Sorocaba, Alto
Tietê, Piracicaba, São
José do Rio Preto, São
José dos Campos, ABC,
Belo Horizonte, Rio de
Janeiro, Curitiba, Espírito
Santo e Salvador, São
Carlos é a nova regional
BNI Brasil.

 

Mulheres ganham
força no BNI Brasil

Elas não são maioria nas
Equipes BNI Brasil, mas
ganham cada vez mais
destaque por qualidades
como versatilidade,
competência,
comprometimento, além
de levar a leveza e maior
colaboração para o
mundo dos Negócios.

 

  

 
 

 

http://www.businessnetworking.com.br/como-fazer-networking-para-seu-negocio-via-exame-pme/?utm_campaign=newsletter_bni_-_edicao_novembro__-_duplicado_-_duplicado&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
http://www.businessnetworking.com.br/bni-brasil-chega-em-sao-carlos-e-mais-36-cidades-da-regiao/?utm_campaign=newsletter_bni_-_edicao_novembro__-_duplicado_-_duplicado&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
http://www.businessnetworking.com.br/mulheres-ganham-forca-no-bni-brasil/?utm_campaign=newsletter_bni_-_edicao_novembro__-_duplicado_-_duplicado&utm_medium=email&utm_source=RD+Station


 

BNI BH gerou mais
de R$54 milhões em
negócios

"O BNI BH está
completando três anos e
Belo Horizonte foi a
segunda capital do país
a incorporar essa
proposta de colaboração
empresarial para o
crescimento dos
negócios, o que
comprova que o
empresariado mineiro
tem uma visão arrojada
e sabe o valor da
contrução de uma forte
rede de relacionamentos
para seu crescimento." -
Afirma o Diretor
Executivo da regional,
Eugênio Elyseu.

 

Equipe BNI da
regional Guarulhos
gerou R$10 milhões
de negócios em
apenas 18 meses

A Metodologia
internacional de
networking mostra os
efeitos de sua aplicação
em Guarulhos, a Equipe
BNI Destak, gerou mais
de R$10 milhões de
reais em oportunidades
de negócios para seus
Membros.

 

 

 

 

 

O BNI chegou no
Espírito Santo. A
primeira equipe BNI
ES Valor, comemora
o início com uma
referência de R$5
milhões

Equipe BNI ES Valor é
pioneira do Estado e
chega a região de Vitória
com força total,
conquistou em poucos
meses de atividade uma
Referência Qualificada
de grande valia para um
de seus Membros
Empresários.  
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