Vad som skrivs om BNI i media

”En efter en reser sig deltagarna på frukostmötet upp
och ger varandra referenser till nya affärsmöjligheter.
Varje fredag morgon träffas de 39 medlemmarna i
Solnadals värdshus i Solna och förmedlar
affärskontakter till varandra. Di besöker BNI, ett
affärsnätverk som växer snabbt i Sverige.”
Dagens Industri, april 2007

”Vi har haft många enastående historier om BNI.
Exempelvis var det en tryckare i ett team som under
ett möte träffade en fastighetsmäklare. De kom väl
överens och mäklaren valde byta till tryckaren som
sin nya leverantör. Affären var värd mer än $100’000
för den lilla tryckaren.”

Sara Lindström, BNI Cosmopol säger:
”Det är väldigt stimulerande att få hålla en presentation
en gång i veckan, vilket dessutom har visat sig vara
användbart även i andra sammanhang. Det är viktigt i
säljyrket att kunna ge en snabb presentation på en
minut om företaget och vad vi gör.”

The New York Times
Computer Sweden, februari 2008

Mer Business än frukost

Bygg ditt eget nätverk
”Vi skiljer oss från andra nätverk för att vi arbetar
aktivt i nätverket. Frukostarna är arbetsmöten med
en strikt agenda. Det är en struktur som jag tror
väldigt många företagare tycker om, säger Gunnar
Selheden, VD för BNI Norden.”
Privata Affärer, nr 1 2005

”En egenhet som skiljer konceptet från många andra
typer av nätverk är det faktum att bara ett företag från
varje bransch får bli medlem i det lokala BNI-teamet.
Tanken med det är att det aldrig ska få bli någon
huggsexa inom teamet om de affärsmöjligheter som
dyker upp. Marjoe Alm, regionsansvarig minns när fem
bilföretag i Gävle alla ville vara med. Det blev nästan
slagsmål. Vi fick se efter vem som betalat in först och
det skilde bara några minuter. ”

Ge och få
”Grundfilosofin i BNI är den engelska termen ’givers
gain’. Det betyder att ju mer referenser som du ger
till andra, desto mer kan du räkna med att få
tillbaka.”
FöretagareEmellan, nr 4 2008

Företag till företag, mars 2008
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”Nätverkande är verkligen på frammarsch i
affärsvärlden. Människor måste helt enkelt
nätverka idag för att få affärer!”

”Man gör helst affärer med den man känner och har
förtroende för. Det är uppfattningen som grundat
affärsnätverket Business Network International, BNI,
med medlemmar i bland annat Luleå. Att söka sig in i
olika affärsnätverk för att få merförsäljning blir allt mer
intressant.”
Norrbottens Kuriren, april 2008

Los Angeles Times

Nätverk knyter upp nya länder
”Nätverket Business Network International,
BNI, hjälper svenska företagare att skapa nya
affärer. Nu startar verksamheten i Baltikum,
Polen och Tjeckien. Visionen är att skapa ett
affärsnätverk runt Östersjön, säger Gunnar
Selheden, VD för BNI Norden”
Dagens Industri, maj 2005

Affärsnätverket ger mer än det tar
”Martin Andersson, som jobbar med reklammaterial, får
flest referenser på dagens möte.
När man kommer till jobbet vid nio efter mötet så har
man egentligen redan gjort 25 kundbesök.”
Göteborgs-Posten, oktober 2006

”Kontakterna man ger varandra i nätverket skapar
genvägar till människor som kan bli framtida
affärspartners. Det är som att få en dörrmatta
framlagd för sig där det står välkommen och kul att
träffas, säger Urban Klanghammar.”
NorrköpingsTidningar, april 2006

BNI bidrar till ökad tillväxt
”Affärsnätverket som förmedlar storaffärer, en succé i
Jönköping.”
Jönköpings-posten, mars 2003

Håkan Hydén, marknadschef på Östgötastäd AB
säger:
”Vi testade lite försiktigt genom att skicka en anställd till
en nätverksträff i Norrköping, insåg direkt att vi fick fler
kunder och är nu medlemmar i både Linköping och
Nyköping. I Nyköping gav det nästan direkt ett uppdrag
värt 1,2 miljoner kronor. Sett i sammanhanget är
medlemsavgiften verkligen liten.”
Östgöta Correspondenten, december 2007

