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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.

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

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.
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