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Robimy biznes, kiedy konkurencja jeszcze śpi. nCzłonkowie BNI wiedzą, że naprawdę ważne jest to, KTO
CIĘ ZNA, dlatego też dołączyli do szybko rosnącej grupy firm, których obroty zwiększyły się w znaczący
sposób dzięki aktywności w BNI Dragons - grupie przekazującej sobie wzajemne referencje i
rekomendacje.nnJa dam biznes Tobie - Ty dasz biznes mnie.n nUwierzyliśmy w tę złotą zasadę, która dla
każdego z nas sprawdziła się i sprawdza na każdym spotkaniu grupy BNI Dragons. nnGłęboko wierzymy w
to, że każdy biznes od najmniejszego po wielkie projekty robi się między ludżmi. Jesteśmy doświadczonymi
biznesmenami, którzy reprezentują swoje firmy. Wnosimy do BNI Dragons naszą wiedzę, zapał i kontakty
biznesowe. Poznajemy się wzajemnie personalnie jak też biznesowo. Słuchając 60 sekundowych prezentacji
poszczególnych firm i osób, lepiej zapamiętujemy wyróżniki ich biznesu i dzięki temu możemy polecać ich
produkty i usługi naszym klientom i znajomym. Tworzymy długoterminowe relacje w naszej grupie,
nastawione na wzajemną współpracę i rozwój biznesu, na przekazywanie sobie rekomendacji i polecanie
naszych usług.nnZwiększ swoją widoczność na rynku, poważnie rozwiń biznes i zbuduj efektywną sieć
kontaktów. To tylko niektóre z korzyści, jakie płyną z członkostwa w BNI.
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