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Newsletter BNI Brasil

No Brasil somos pioneiros em Business & Networking voltados

exclusivamente para a troca de Referências de Negócios. 

Até o momento, foram passadas 282 mil referências de Negócios que

resultaram em R$500 milhões de reais em 12 meses para os

Membros Brasileiros.

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. 

#SOUBNIBRASIL 

https://app.rdstation.com.br/mail/3ebe364c-b464-4e06-874b-35212bc4679b
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BNI Kaizen gera
R$7 milhões em
negócios fechados
em 11 meses

Foi comemorada na
reunião do dia 02/08 do
BNI Kaizen a marca de
7 milhões em Negócios
Fechados dentro de 11
meses!
Esse número foi
alcançado através de
um negócio gerado por
um membro no valor de
R$ 1.243.000,00 reais!

 

Grupo BNI Infinity
arrecada R$7,5 mil
para projetos
sociais do Rotary
de Suzano - Via Oi
Diário

O Grupo BNI Infinity de
Suzano, por meio de
uma de suas ações,
realizou a “Noite do
Caldo” com o objetivo
de arrecadar fundos
para os projetos sociais
do Rotary Club de
Suzano. O valor
arrecadado girou em
torno de R$ 7,5 mil que

Regional Baixada
Santista realiza a
Premiação Gold Club
Member

Foi realizado no dia 18 de
Julho, o jantar de
"Premiação Gold Club
Member", no Restaurante
DeFranco, onde foram
reconhecidos 17 Membros
pelo Diretor Executivo
Alexandre Mantovani da
Regional Baixada Santista. 
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foi entregue à entidade
durante a reunião do
BNI. O evento
aconteceu no dia 2 de
agosto.

 

 

 

BNI Magnum
atinge a marca de
R$10 milhões em
negócios fechados

O BNI Magnum, da
Regional
Sumaré, atingiu em
Agosto, a grande marca
de R$10 milhões em
negócios fechados.
Atualmente o grupo
conta com mais de 30
membros e vem
Mudando a Forma de
Americana fazer
Negócios. 
 

BNI Prisma
arrecada R$ 2,5 mil
para projeto social
em Mogi das
Cruzes - SP

O Grupo BNI Prisma,
de Mogi das Cruzes -
SP, arrecadou o recurso
com a bilheteria da
apresentação, no dia 31
de Julho, do pianista
italiano Luca Amitrano,
no Theatro Vasques. O
show teve caráter
beneficente e reuniu
cerca de 270 pessoas
no espaço de cultura. 

BNI Master gera R$5
milhões em 5 meses

Foi comemorada no dia 4
de Setembro, na
Reunião da Equipe BNI
Master da Regional
Curitiba, a marca de 5
milhões de reais em
Negócios Fechados em um
período de 5 meses!
Parabéns à Equipe que
vem Mudando a Forma de
Curitiba fazer Negócios! 
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Lançamento do BNI VIP em
São Paulo

O Evento de Lançamento do BNI
VIP, sob a direção de Marcos R.
Martins, foi realizado em 26 de Julho
no Espaço Vitoriane, reunindo 200
Empresários da região e com
participação especial da Diretora
Executiva do BNI Indiana USA e
Columbia Britânica CA, Hazel
Walker. 

   

Lançamento do BNI Leader, a 1ª
Equipe da Regional BNI
Salvador

O Evento, realizado em 04 de Julho,
reuniu Empresários da região, no Quality
Hotel & Suítes São Salvador, e foi um
grande sucesso.

 

 

 

Fundamentos do Networking 
Por Ivan Misner, Fundador do BNI

Gostaria de algumas dicas de Ivan Misner, Fundador do BNI, para ter sucesso na
construção de relacionamentos que levarão a oportunidades de negócios? Então
confira o artigo!
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