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Conferência Internacional BNI 2015 - Los Angeles 

Nos dias 5, 6 e 7 de Outubro, aconteceu em Long Beach, Los Angeles – Califórnia, no Hotel Hyatt 

Regency Long Beach, a Conferência Internacional do BNI 2015. Durante a conferência houveram 

treinamentos, palestras e workshops, entre eles orientações para diretores e treinamento de 

franqueados e futuros franqueados. 

Confira fotos com Ivan Misner, fundador do BNI e Graham Weihmiller, o CEO do BNI, com o time BNI 

Brasil que está em fase de crescimento, recebendo em seu time diretores do BNI Portugal. 
 

Leia mais › 
 

 

Diretores do BNI Brasil recebem treinamento 
com Lorena Medina, BNI México 
  
Lorena Medina, presidente do BNI México e responsável pelo 

BNI América Latina, esteve presente em São Paulo - SP, do 

dia 30 de Novembro até o dia 5 de Dezembro, onde 

ministrou treinamentos e palestras para os diretores do BNI 

Brasil, no centro de treinamentos do BNI, unidade Paulista. 

Também esteve presente na Conferência Internacional BNI 

2015 que aconteceu em Long Beach, Los Angeles - 

Califórnia, no Hotel Hyatt Regency Long Beach. 

Leia mais › 

  

 

BNI é mais uma vez destaque quando o 

assunto é solução para driblar a crise - 
Rádio Estadão 
  
Para os membros do BNI – Baixada Santista, sob direção do 

diretor Alexandre Mantovani, o Networking Empresarial é um 

dos principais fatores que impede a queda de movimento em 

seus negócios. 

Leia mais ›  

  

 

Grupo BNI Target ganha destaque no 

jornal A Tribuna  
 

O grupo BNI Target de Santos, sob a direção do diretor 

Alexandre Mantovani, inova em uma estratégia de 

Networking Empresarial criando uma competição 

gastronômica inspirada em reality shows culinários. O foco é 

estreitar laços de confiança e amizade entre os integrantes. 

Leia mais ›  

 

Nova região - BNI Chácara Santo 

Antônio: Lançamento do grupo Visão 
  
O evento de lançamento do Grupo BNI Visão foi realizado no 

dia 17/11/15, no Empório Grão São Paulo em São Paulo - 

SP. O grupo estará sob o comando do diretor Daniel Galvão. 

Parabéns pelo lançamento de mais um grupo sucesso. 

Leia mais › 
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