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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 263 mil referências de Negócios que

resultaram em R$523 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. 

#SOUBNIBRASIL 

https://app.rdstation.com.br/mail/05b57e47-98bb-4ebb-80c2-8d4219a6c6bb
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BNI São Carlos gera
R$1,6 milhões em
negócios fechados
em apenas uma
semana

O BNI Innovation de São
Carlos celebrou no dia
19/06, no Hotel Nacional
Inn, para 55 empresários
a movimentação de
R$1,6 milhões em
negócios fechados
gerados em apenas uma
semana!

 

BNI ES Valor atinge
a marca de R$10
milhões em
negócios fechados

O BNI ES Valor, da
Regional Vitória
ES, atingiu em Maio, a
grande marca de R$10
milhões em negócios
fechados com oito
meses de lançamento.
Atualmente o grupo
conta com mais de 50
membros e vem
Mudando a Forma de
Vitória fazer Negócios.

BNI First realiza o
Encontro de
Negócios

O BNI First da Regional
BNI Nordeste Paulista,
sob a direção de Jair
Lima, realizou em 13/06
no Espaço MontBlanc,
um Encontro de
Negócios onde os
membros do BNI
puderam divulgar seus
negócios, promovendo
muito networking, trocas
de referências e
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negócios fechados. 
 

 

 

5 maneiras de criar uma jornada notável no
BNI 
 
Por Graham Weihmiller, CEO BNI
Global

Você sabe como ter uma experiência
marcante no BNI? Graham Weihmiller, CEO
BNI Global, apresenta 5 maneiras para você
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ter experiências incríveis em seus
relacionamentos.
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