
ЗАЩО ДА ИЗСЛЕДВАТЕ 
ВЪЗМОЖНОСТИТЕ В...

КИТАЙ

60% 
от хората на 
света живеят 

в Азия.1

Топ 10
Китай, Япония и Южна 
Корея са три от десетте 

най-важни търговски 
партньори на ЕС.2

673  
милиарда евро

стойност на износа от  
ЕС за Азия.4

853  
милиарда евро

стойност на стоките, внесени от  
Азия в ЕС.3 

№ 1 
Азия ще бъде най-бързо 
разрастващият се регион 

в света до 2030 г.5

10% 
увеличение на 
износа от ЕС за 

Азия (853 милиарда 
евро) в сравнение 

с предходната година.6

•  Огромно население: 1415 милиарда души.8

•  Разрастваща се средна класа: 76% от 
китайците ще бъдат считани за средна класа 
до 2022 г., в сравнение с 4% през 2000 г.9 

•  Вторият по големина пазар за износ с 16% 
темп на растеж на година: Стойността на 
изнесените стоки от ЕС за Китай през 2017 г. 
е 198 милиарда евро.10

•  Най-големият пазар за внос: Стойността на 
внесените стоки от Китай в ЕС през 2017 г. е 
375 милиарда евро.11

•  Най-големият в света пазар за електронна 
търговия.12 

• Огромен БВП: 10,6 трилиона долара.13 
•  Втората по големина икономика в света 

с темп на растеж 6,7% на година.14

Най-изнасяно за Китай: машини 
и съоръжения, моторни превозни 
средства, въздухоплавателни 
средства, химикали, модни продукти 
и продукти за здравеопазването.
Най-внасяно от Китай: промишлени 
и потребителски стоки, машини 
и оборудване, обувки и облекло.

МАТЕРИАЛ ЗА 
РАЗМИСЪЛ
Сингапур внася 90% от храната си и интересът му 
към европейски продукти непрекъснато расте.21 
ЕС е най-големият вносител на храна в Китай 
и внесената храна бързо добива популярност.22

НЕ ИЗПУСКАЙТЕ ОТ ПОГЛЕД...

ТОП 
БИЗНЕС СЪВЕТ
Винаги вземайте 

и давайте 
визитки и  

с двете ръце.

Япония 
Третата по големина 
икономика в света с 
БВП от 4,18 трилиона 
евро.15 

Южна Корея 
Петата по големина 
икономика в света.19

Индонезия 
Бърз растеж, с прогнозен 
БВП от над 4 трилиона 
евро през 2030 г.20 

Нова Зеландия 
Държавата, с която се върши 
бизнес най-лесно в целия свят.18

Бутан 
Най-бързо 
разрастващата се 
икономика в света.16

Сингапур 
Топ дестинацията 
в Азия за централи 
на мултинационални 
компании.

Австралия 
Икономиката расте без 
рецесия от 27 години насам.17

КАК TNT ЩЕ ВИ ОТВЕДЕ ДО  
ПОВЕЧЕ ПАЗАРИ, ПО-БЪРЗО

С 72 години опит и обширно покритие и знания за азиатско-
тихоокеанския регион, няма кой да отведе бизнеса Ви в този растящ 

пазар по-добре от TNT.  

Достигане на 

всички 
ключови

търговски центрове в азиатско 
тихоокеанския регион23 

По-голяма сигурност с

 транзитните времена 

Редовни полети до

големите
китайски търговски 
и производствени 

центрове 
125 града 

от азиатско-
тихоокеанския 

регион,
свързани с нашата сухопътна мрежа за 
доставки в определен ден и услуги за 

внос и износ от врата до врата   
Започнете доставки от и до азиатско-

тихоокеанския регион днес или разберете повече 
за това как TNT може да свърже Вашия бизнес 

с пазарите в този регион – и по целия свят. 
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Започнете да 
изпращате Научете повече

Като един от най-бързо разрастващите се 
и най-могъщи икономически региони в света – 
с очакван темп на растеж на БВП 5,5% през 
2018 г.7 – азиатско-тихоокеанският регион е 
богат на възможности за европейските фирми 
и ние можем да Ви помогнем да ги достигнете. 

Изследвайте един свят от възможности 
в Китай, Япония и отвъд

въздушни връзки 
с Китай всяка 

седмица.
5

СВЯТ ОТ 
ВЪЗМОЖНОСТИ

ПО-БЪРЗО, ПО-ДАЛЕЧЕ В  
АЗИАТСКО-

ТИХООКЕАНСКИЯ РЕГИОН  

надежност
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