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No Brasil somos pioneiros em Business & Networking voltados
exclusivamente para troca de Referências de Negócios.
No mundo são 227 mil empresários em 75 países utilizando o BNI para
expandirem seus negócios e fortalecerem relacionamentos.
Somente em 2017, os Membros BNI geraram $13,6 bilhões de dólares em
Negócios Fechados.
O BNI Brasil gerou no mesmo ano R$ 424 milhões em reais e
surpreendeu ao atingir a marca aproximada de 212 mil referências
passadas entre os Membros Empresários e Empreendedores.
2018 já iniciou e a projeção de crescimento das atividades de Networking
promovida pelo BNI é extremamente positiva!

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.
#SOUBNI.

De volta aos
fundamentos do BNI
em 2018 - Por Graham
Weihmiller, CEO BNI
Global
A cada Janeiro, milhões de pessoas ao redor
do mundo fazem resoluções para
melhorarem suas saúdes, suas carreiras e
suas vidas.
Neste ano que se inicia, considere se você
tem alguma específica ao BNI. Talvez você
queira convidar um visitante toda semana
para uma reunião em seu grupo? Ou talvez
você queira dar o dobro de referências que
você deu ano passado aos membros? Ou
através do BNI você queira aumentar sua
rentabilidade?

BNI comemora 33
anos!
Em janeiro o BNI comemora 33 anos!
Saiba mais sobre os 33 anos de rica
história do BNI, selecione a opção
português no canto esquerdo superior
da tela e confira!

Semana Internacional
de Networking 2018
Convidamos todos a participar da 11ª
Semana Internacional de Networking® que
acontecerá entre os dias 05 a 09 de
Fevereiro.
A Semana Internacional de Networking é uma
iniciativa do BNI Global que contará com uma
série de eventos de Networking em todo o
mundo! Confira a mensagem do Fundador e
Diretor Visionário, Ivan Misner, sobre a
Semana Internacional de Networking de 2018
e participe!

Mulheres mudam a
cara do Networking!
Adriana Pina, Diretora
Executiva do BNI Rio de
Janeiro, nos mostra um
pouco sobre os
resultados e trajetória de
sucesso dos membros
BNI Rio. Confira o vídeo!

BNI Indicium
completa 4 anos
com mais de R$ 16
milhões de
negócios fechados
- Via Revista
Empresários

Podcast BNI Brasil
#517 - Ativando o
poder do um

O grupo de empresários
BNI Indicium, de Santos,
completa quatro anos de
formação este mês.
Durante o período, as
mais de 100 empresas
participantes foram
responsáveis por mais
de R$ 16,6 milhões em
negócios fechados.

Confira as dicas em mais
um Podcast Oficial do
BNI e saiba como tirar o
melhor do poder do um!

Você sabe o que é o
poder do um? Sabe
como ativá-lo?

BNI Infinity é
destaque na
Revista Leve
O grupo BNI Infinity, de
Suzano – SP, foi
destaque na Revista
Leve pelos grandes
resultados alcançados.

Top 5 dicas de
produtividade para
todo empreendedor
- Via BNI Índia

Como falar em
público pode ajudar
a alavancar seu
negócio

Estas dicas, elaboradas
pelo BNI Índia, são
valiosas para qualquer
empreendedor começar
o ano de 2018 com força
total!

Falar em público pode
ser um obstáculo
enorme para muitos
empresários. Mesmo
empresários experientes
e bem sucedidos muitas
vezes paralisam à frente
de uma platéia.
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