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O ano de 2017 para o BNI Brasil foi magnífico, e você contribuiu para

alavancar estes números:

• Hoje somos: 4.230 membros 

• Temos no Brasil, 116 Equipes ativas

• São mais de 70 Equipes em Formação 

 • Foram passadas 203.094 mil Referências qualificadas

 • Incríveis R$ 409.117.375,00 milhões de reais de Negócios Fechados

foram gerados para os Membros BNI

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

Networking de Negócios no mundo!

Agora fique por dentro das notícias do BNI do mês.

https://app.rdstation.com.br/mail/dc9c48bd-6ea2-4da1-ac9b-393302064ce1


 

BNI BRASIL É DESTAQUE NA CONFERÊNCIA
GLOBAL #BNIGC17 
Equipe de Diretores do BNI Brasil, no centro com o troféu em mãos, CEO e
Diretor Nacional BNI Brasil, Marcos R. Martins e ao seu lado direito, Dr.
Ivan Misner, Fundador do BNI - Business Network Internacional.

O BNI Brasil esteve presente com uma delegação de 37 pessoas, entre
Diretores e Membros, na Conferência Global do BNI 2017, que aconteceu
do dia 9 ao dia 11 de Novembro, em Long Beach, Califórnia. O Brasil
permanece sendo destaque Global e como reconhecimento de todo
excelente trabalho realizado nos últimos meses, conquistou 38 Prêmios de
Excelência!

Confira fotos e vídeo deste evento espetacular!

 

 

 

 Vídeo

http://www.businessnetworking.com.br/bni-brasil-e-destaque-na-conferencia-global-bni-2017/?utm_campaign=newsletter_bni_-_edicao_dezembro_-_duplicado&utm_medium=email&utm_source=RD+Station


O futuro do BNI - Business
Network International

A forma como o mundo faz
Negócios mudou com o BNI, a
Maior e Mais bem Sucedida
Organização de Networking de
Negócios do Mundo. Presente em
mais de 79 países, nos últimos 12
meses gerou US$ 13.8 bilhões de
dólares em Negócios Fechados
entre seus Membros.

     

 

O Futuro dos
Negócios... e do BNI
"Muitas vezes penso no futuro. Como
será o mundo em 10, 20 e até 30
anos?

Mais especificamente, como serão os
negócios nesse período de tempo.
Embora existam muitas incógnitas
sobre o futuro, a única coisa que eu
sei é que o nosso futuro é
emocionante."

Confira o artigo de Graham
Weihmiller, CEO do BNI Global,
sobre o futuro dos negócios e o
futuro brilhante do BNI.

 

 

 

 

http://www.businessnetworking.com.br/conheca-o-futuro-do-bni-business-network-international/?utm_campaign=newsletter_bni_-_edicao_dezembro_-_duplicado&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
http://www.businessnetworking.com.br/conheca-o-futuro-do-bni-business-network-international/?utm_campaign=newsletter_bni_-_edicao_dezembro_-_duplicado&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
http://www.businessnetworking.com.br/o-futuro-dos-negocios-e-do-bni/?utm_campaign=newsletter_bni_-_edicao_dezembro_-_duplicado&utm_medium=email&utm_source=RD+Station


Mulheres mudam a cara do
Networking

As mulheres mudam a cara

do networking! Elas

transformam e são

transformadas pelo ambiente

de networking. Confira o

artigo da Vice-presidente do

BNI Brasil, Mara Leme

Martins PhD, sobre este

tema! 

 

 
 
 

BNI Brasil permanece em
destaque de Performance

no cenário Global

Com NPS de 70%, o Brasil

atingiu a 2ª posição de maior

destaque por performance,

junto do BNI México. *NPS

(Net Promoter Score) é uma

métrica que tem como

objetivo medir a satisfação e

lealdade dos clientes com as

empresas. Confira a matéria

completa da Fast Five

(Atualização das Américas).

 

Os quatro pilares de uma
Equipe BNI de sucesso

Você sabe quais são os

quatro pilares para um grupo

BNI de sucesso? Confira

quais são eles em mais um

Podcast Oficial do BNI, por

Ivan Misner, fundador do BNI.

  
 
 
 

 

 

 

 

BNI Prisma é a primeira
Equipe a gerar R$40
milhões em apenas 3 anos

BNI Espírito Santo é
destaque na Mídia R7

BNI chegou no Nordeste
Brasileiro

http://www.businessnetworking.com.br/mulheres-mudam-a-cara-do-networking/?utm_campaign=newsletter_bni_-_edicao_dezembro_-_duplicado&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
http://www.businessnetworking.com.br/o-bni-brasil-continua-sendo-destaque-no-cenario-global/?utm_campaign=newsletter_bni_-_edicao_dezembro_-_duplicado&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
http://www.businessnetworking.com.br/podcast-bni-brasil-520-os-quatro-pilares-de-um-grupo-bni-de-sucesso/?utm_campaign=newsletter_bni_-_edicao_dezembro_-_duplicado&utm_medium=email&utm_source=RD+Station


O BNI Prisma é a primeira

equipe do BNI Brasil que

conseguiu acumular mais

de R$ 40 milhões em

negócios fechados em

apenas três anos de

atividades. É um marco na

história do BNI Brasil, confira

a matéria na integra.

 

 

 

O grupo BNI ES Valor, foi

destaque no Programa LINK

ES, afiliada da rede Record

de Televisão, com uma

Entrevista Exclusiva de um

dos Membros da Equipe, que

destacou a importancia do

trabalho de Networking que o

BNI implantou na região

capixaba. 
 

 

 

 

A região Nordeste do Brasil

também é rica de

Empresários que desejam

mudar a forma como fazem

negócios. O BNI está em uma

das cidades mais belas e

turísticas do Estado da Bahia,

Salvador. Sob a direção do

Diretor Executivo Alexandre

Mantovani, inicia as

atividades com 6 Equipes em

formação. Mais novidades

sobre esta região em breve! 
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