Parabéns
Você foi convidado(a) a se candidatar à
afiliação.
A afiliação ao BNI® torna os negócios mais
gratificantes e a vida mais divertida.

VS

VIDA COM O BNI

NEGÓCIOS SEM O BNI

Uma equipe para gerar um fluxo
constante de clientes

Por conta própria, tentando descobrir as
coisas sozinho(a)

Uma rede de empresários que sabe
como fornecer referências
significativas e treinamentos sobre
como alavancar essas referências.

Referências de negócios escassas e
inconsistentes, com uma rede fraca de
referência
Sua mensagem se perde em meio a tantos
concorrentes buscando fechar os mesmos
negócios.

Você é o único fornecedor para sua
especialidade de negócios dentro do
seu grupo.

Solidão empresarial para desenvolver as
habilidades que você precisa conforme o
seu negócio cresce.

Programas de treinamento
abrangentes que crescem com
você conforme você expande sua
empresa.

Lidando com “takers”, pessoas que só
querem se aproveitar de seu esforço, que
não apreciam o que você tem a oferecer.

Uma sala cheia de “givers”, pessoas
dedicadas a ajudar você a crescer.
Pessoas para ajudar você a se
responsabilizar por alcançar suas
metas e fazer seus sonhos se
tornarem realidade.

As metas desandam e os sonhos são
deixados para depois porque é fácil relaxar
e sair da linha quando ninguém está
olhando.

3 Etapas Simples para se tornar um
Membro BNI

1

Complete o
formulário online.

2

O Comitê de Afiliação
analisa sua candidatura,
aceita você e o Presidente
do Grupo anuncia sua
afiliação na próxima
reunião.

3

Complete o Programa
de Sucesso do
Membro para acelerar
as referências que
você gera para o seu
negócio.
bni.com

Os 10 Compromissos do BNI
para ajudar você a expandir
seus negócios
Seu grupo não aceitará outro
membro com a mesma especialidade
que você.

Aproveitar seu tempo de forma eficaz,
realizando reuniões de acordo com
uma agenda otimizada para obter o
máximo de resultados no menor tempo
possível.

Exposição a uma equipe que estará
entusiasmada e motivada em conhecer
o seu negócio e seu cliente-alvo, para
ajudar a sua empresa a crescer ao
passar referências para você.
Uma grande variedade de
ferramentas de networking para
ajudar você a expandir seu negócio.

Obter resultados para você o mais rápido
possível com o abrangente Programa de
Sucesso do Membro, para ajudar você a
aproveitar ao máximo a sua afiliação ao
BNI.

Conectar você a membros do Brasil e do
mundo através de eventos regionais,
nacionais e internacionais.

O aplicativo móvel BNI e o BNI Connect
possibilitam que você construa
relacionamentos com membros em 70
países ao redor do mundo.

Fornecer a você reuniões semanais
de networking para gerar referências.

Feiras de negócios e conferências locais
para fazer networking com membros
BNI por toda a sua região.

Programas avançados de educação em
negócios para ajudar você a expandir sua
empresa por meio do networking eficaz,
oratória, e desenvolvimento dos negócios.

SEUS 5 COMPROMISSOS COM O BNI

para obter o maior impacto de sua afiliação
1

Chegar cedo e permanecer até o fim em suas reuniões semanais do
grupo.

2
3

Representar a sua ocupação principal, não um negócio secundário.
Enviar um substituto quando você não puder comparecer à sua reunião
semanal do grupo.

4

Passar referências e/ou trazer convidados para as reuniões do grupo.

5

Conduzir seu negócio de acordo com o Código de Ética do BNI ou os
padrões profissionais formais para a sua ocupação.
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