
      

 

Semana Internacional de Networking 

 

A 9° comemoração anual da Semana Internacional de Networking está chegando! De 2 a 6 de 

fevereiro o mundo todo estará de olho nas oportunidades ilimitadas de crescimento. 

Neste vídeo, Ivan Misner, fundador da BNI®, anuncia oficialmente o que está por vir na 

Semana Internacional de Networking 2015!       

 

 

 

 

 

Todos os anos, milhares de membros de organizações de networking a representantes do 

governo, imprensa, profissionais locais de negócios, empresários e proprietários de 

pequenas empresas se juntam para formar conexões, ouvir apresentações de especialistas 

e obter aconselhamento, treinamento e informações sobre como as empresas podem 

crescer e ter sucesso através de boas práticas de redes. 

 

 
 

 
 

 

BNI faz 30 anos! 

 

O BNI comemorou 30 anos no dia 8 de 

janeiro e vamos comemorar este marco 

emocionante ao longo de todo o ano de 

2015.  

Clique em "Leia Mais" para saber tudo 

sobre essa conquista e para ver um rápido 

vídeo com Ivan Misner, fundador do BNI. 

(em inglês) 

 

Leia Mais.  

  
 

 

 
 

    

 

Porque introvertidos podem ser 

excelentes Networkers? 

“Você não precisa ser uma pessoa extrovertida para fazer networking; você só 

precisa estar disposto a ouvir. ” 

 

Uma pressuposição comum é de que um “extrovertido” é o melhor tipo de networker. Mas 

isto não é necessariamente verdadeiro. Na verdade, as únicas pessoas que podem lucrar 

com networking ou marketing de referência são as que realmente não gostam de pessoas. 

Porém, para começar, é pouco provável que eles sejam empresários ou envolvidos em 

vendas. 

A maioria dos empresários que dependem diretamente de terceiros para comprar seus 

produtos ou serviços têm pelo menos um certo nível de conforto para lidar com pessoas. 

Mesmo se você não for extrovertido ou gregário, você pode construir relacionamentos 

significativos e comunicar suas ideias. Muitas pessoas são assim, e se você é, o marketing 

de referência ainda é uma das melhores maneiras de construir seu negócio... 

 

Saiba Mais 

 

 

 

 
 

  

 

 
 

   

http://bni.com/News/tabid/64/ID/857/BNI-Celebrates-30-Years-as-the-Worlds-Referral-Marketing-Leader.aspx#.VLVRISvF-jI
http://www.businessnetworking.com.br/2014/09/business-networking-porque-introvertidos-podem-ser-excelentes-networkers/2014/
http://www.bnibrasil.com.br/
http://www.bnibrasil.com.br/
http://bni.com/News/tabid/64/ID/857/BNI-Celebrates-30-Years-as-the-Worlds-Referral-Marketing-Leader.aspx#.VLVRISvF-jI
http://www.bnibrasil.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=9pYmp3HD-oI


 


