
Visualizar como página web
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No Brasil somos pioneiros em Business & Networking voltados

exclusivamente para a troca de Referências de Negócios. 

Até o momento, foram passadas 241 mil referências de Negócios que

resultaram em R$438 milhões de reais para os Membros Brasileiros.

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

Networking de Negócios no mundo!

Agora fique por dentro das notícias do mês. 

#SOUBNI. 

 

https://app.rdstation.com.br/mail/c000aeab-6c03-45e6-9cae-1cbb82d015ad


Altos padrões fazem
uma comunidade BNI
ainda mais forte? 
Por Graham Weihmiller-CEO BNI Global

O que você acredita que pode ser
aprimorado no seu grupo BNI? Altos
padrões podem fazer uma
comunidade BNI ainda mais forte?
Confira o que Graham Weihmiller,
CEO BNI Global, tem a dizer sobre
este assunto.

  

Treinamentos de
Lideranças das
Equipes BNI são
realizados nas
regionais ao redor
do Brasil

Aprendizagem e
reconhecimento
marcaram a III
Conferência
Regional BNI ABC

BNI Águia, Baixada
Santista, arrecada
R$ 10 mil reais para
instituições
beneficentes

http://www.businessnetworking.com.br/altos-padroes-fazem-uma-comunidade-bni-ainda-mais-forte-por-graham-weihmiller-ceo-bni/?utm_campaign=newsletter_bni_-_2018_-_n4&utm_medium=email&utm_source=RD+Station


Confira os Treinamentos
de Lideranças realizados
em Março e Abril, pelas
regionais do BNI.

Este evento marca a
nova gestão das
próximas Equipes BNI. 
 

A terceira edição da
Conferência aconteceu
em Março e teve o intuito
de mostrar como o
Networking vem
impulsionando negócios
no Grande ABC Paulista. 
 
 

O grupo BNI Águia
realizou no dia 14 de
março o 1º Encontro de
Empresários da Praia
Grande. O evento contou
com mais de 250
empresários e
arrecadações para
insituições beneficentes. 
 

 

 

 

Recorde de
lançamento nacional
é do grupo BNI
Vanguard, em Matão

O coquetel de
lançamento da Equipe
BNI Vanguard, da região
de Matão em São Paulo,
contou com 300
empresários da região e
foi um sucesso absoluto!

 

BNI Múltiplo é a 4ª
equipe lançada na
Regional Vale do
Paraíba

No lançamento do BNI
Múltiplo, cada membro da
Equipe realizou uma
breve apresentação de
sua empresa e ainda
contaram com a presença
do Diretor Executivo do

 

BNI Líder é a
primeira equipe da
cidade de Mogi
Guaçu

A Regional Rota das
Bandeiras lançou seu
primeiro grupo na cidade
de Mogi Guaçu, o BNI
Líder, em um evento que
reuniu os melhores
empresários da região. O
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A Equipe conquistou o
recorde de maior Equipe
já lançada no BNI Brasil,
com 53 membros.  
 
 

BNI para as Regiões do
Alto Tietê e Vale do
Paraíba, Paulo Corsi,
que conduziu o evento e
foi palestrante do evento.

evento aconteceu no dia
12 de Abril no Comfort
Hotel Mogi Guaçu e foi
um grande sucesso  
 
 

Enviado por BNI Brasil  
Sede BNI Brasil & Centro de Treinamentos BNI Brasil - Rua Luis Coelho, 340, 9º andar - Consolação, São Paulo, Brasil  
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