Seus Recursos sempre à mão
NOVOS NEGÓCIOS E CRESCIMENTO ATRAVÉS
DO AUMENTO DE REFERÊNCIAS E NOVOS
CONTATOS
Construa relacionamentos com seus colegas membros para
aumentar substancialmenteseu os seus negócios através de
referências qualificadas.

CONSTRUA UMA REDE FORTE E RENTÁVEL
Participe de reuniões semanais de networking e aumente sua
exposição a muitos outros profissionais de negócios através de
atividades semanais.

ACESSO A UMA COMUNIDADE GLOBAL
BNI Connect®: O crescimento, desenvolvimento, recursos e
exposição incomparáveis a uma rede de mais de 8.200 membros no
Brasil e mais de 280.000 membros internacionalmente através do
BNI Connect® pode ajudar você a construir relacionamentos com
parceiros de referências pelo mundo e expandir seus negócios sem
fronteiras.

É também nesta plataforma onde você rastreia quantas referências
você dá e recebe, e monitora seu progresso conforme você completa
as Unidades de Educação do Grupo.
BNI Connect Mobile: Baixe o aplicativo BNI Connect Mobile para
acessar o BNI Connect® do seu celular, a qualquer hora e de
qualquer lugar, para que você possa passar e receber referências de
maneira fácil e rápida e fazer reuniões 1-a-1 com colegas membros.

EQUIPE REGIONAL DO BNI DEDICADA
Conecte-se com Diretores, Embaixadores, e Membros da Equipe
Regional
- especialistas em referências treinados e dedicados para o seu
sucesso e o sucesso do seu grupo. Contate seu Escritório Regional
para saber mais.

PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO
PROFISSIONAL
Programa de Sucesso do Membro: Maximize seu investimento e
aumente seu sucesso ao participar do Programa de Sucesso Do
Membro.
Este programa exclusivo (e outros semelhantes) foi criado para
fortalecer estrategicamente suas habilidades de negócios e
apresentação, enquanto compartilha os elementos fundamentais
do BNI: estrutura e educação.
O Programa de Sucesso do Membro foi desenvolvido para ser
concluído nos primeiros 30 dias após a afiliação.

RECURSOS EXCLUSIVOS DE MEMBROS
BNI Business Builder: Acesse cursos e conteúdo para apoiar toda
a sua jornada BNI nesta nova plataforma global de aprendizagem
online com os treinamentos BNI U. Assista a vídeos, baixe podcasts
exclusivos, dicas, webinários e outros recursos para continuar a
apoiar o Valor Fundamental BNI da Aprendizagem Contínua. Você
também encontrará o BNI Referral Exchange, onde você pode se
conectar com membros do mundo todo.
SuccessNet™: Inscreva-se para receber o SuccessNet™, nosso
boletim informativo semanal com material educacional sobre
networking, liderança, oratória e negócios através do site bni.com.
BNI Store: Compre produtos BNI, incluindo roupas, portfólios,
livros, materiais da marca e muito mais, visitando bniusastore.com.
Suporte: Além da liderança de seu grupo local, o centro de sucesso
do cliente existe para ajudá-lo em cada etapa de seu processo,
basta contatar suporte@bnibrasil.com.br. Para qualquer questão a
respeito de acesso ou senhas, contate suporte@bnibrasil.com.br.
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