
10% 
αύξηση των 

εισαγωγών από την 
Ασία (ύψους 853 δισ. €) 
το προηγούμενο έτος2

15% 
περισσότερες εισαγωγές των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε 
σύγκριση με τις εξαγωγές, στις 
5 μεγαλύτερες αγορές της Ε.Ε.3

20% 
η ετήσια ανάπτυξη στις 
εισαγωγικές αγορές της 
Νορβηγίας, της Νότιας 

Κορέας και του Μεξικού4

10% 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
που δεν εισάγουν προσπαθούν 
να ξεκινήσουν ή σχεδιάζουν να 

ξεκινήσουν να εισάγουν3

1.856 δισ. €
Η τρέχουσα αξία της  

αγοράς εισαγωγών της Ε.Ε.1

322 δισ. €
Ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών 

μεταξύ των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων της Ε.Ε. και των 

χωρών εκτός της Ε.Ε.3

ΦΕΡΤΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ ΜΕ 

 ΤΗ FEDEX & ΤΗΝ TNT

ΦΤΆΣΤΕ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΆ, ΠΙΟ ΜΆΚΡΙΆ 
ΜΕ ΤΗΝ FEDEX ΚΆΙ ΤΗ TNT

Γιατί να επιλέξετε εμάς για τις εισαγωγές σας;

Χάρη στις συνδέσεις που προσφέρει η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία μεταφοράς φορτίων 
στον κόσμο και το μέγεθος του ταχύτερου, πιο εκτεταμένου ευρωπαϊκού οδικού δικτύου, οι 

εισαγωγές είναι ευκολότερες από ό,τι νομίζετε.

Δεν πραγματοποιούμε μόνο αποστολές εμπορευμάτων σε 
νέες συναρπαστικές αγορές σε όλη την υφήλιο. Μπορούμε 
και να εισάγουμε. Δεν κάνετε ακόμη εισαγωγές; Να γιατί θα 

έπρεπε να ξεκινήσετε: 

Οι 3 κυριότεροι εισαγωγείς στην Ε.Ε. το 20175

Κίνα 
375 δισ. € σε εισαγωγές

Η.Π.Ά. 
257 δισ. € σε εισαγωγές

Ρωσία 
145 δισ. € σε εισαγωγές

Εστιάζουμε στις περιοχές που εισάγουν από 
την περιοχή της Άσίας-Ειρηνικού και τις Η.Π.Ά.

ΟΙ Η.Π.Ά. – ΚΆΤΙ 
ΠΆΡΆΠΆΝΩ ΆΠΟ ΕΆΣ 
ΆΠΟ ΤΟΥΣ ΚΥΡΙΟΥΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ 
ΕΤΆΙΡΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε.11

• Η νούμερο 1 ταχύτερα αναπτυσσόμενη περιοχή στον κόσμο μέχρι το 20306

• Το 46% των εισαγωγών στην Ε.Ε. προέρχεται από την περιοχή της 
Ασίας-Ειρηνικού7

• Ετήσια αύξηση των εισαγωγών από την Ασία στην Ε.Ε. ύψους 78 δισ. € 
το 2016 και 20178 

• 853 δισ. € σε εισαγωγές από την Ασία στην Ε.Ε. το 20178 
• 10% αύξηση στις εισαγωγές από την περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού στην 

Ε.Ε. το προηγούμενο έτος9

• Προβλεπόμενη ανάπτυξη στην περιοχή κατά 6,8% το τρέχον έτος10 

Η ΑΣΊΑ 
ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΊ 
ΝΑ 
ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΊ 
ΤΑΧΥΤΑΤΑ

Νο 1
εισαγωγέας εμπορευμάτων 
στον κόσμο12

Το 21% των 
εισαγωγών στην Ε.Ε. 
προέρχεται από τις Η.Π.Α.13

> 70%
όλων των άμεσων ξένων 
επενδύσεων στις Η.Π.Α. 

προέρχεται από την Ε.Ε.14

935 δισ. €
κάθε χρόνο σε εμπορικές 

συναλλαγές μεταξύ της Ε.Ε.  
και των Η.Π.Α.15 

256 δισ. €
σε εισαγωγές από τις Η.Π.Α. 

προς την Ε.Ε.16

Καλύπτουμε το99%  
του παγκοσμίου ΑΕΠ 

1,5 εκατ.
δέματα που ταξινομήθηκαν σε 

μία νύχτα στις εγκαταστάσεις μας 
στο Μέμφις

125

Ταϊλάνδη

Μαλαισία

Σιγκαπούρη

Βιετνάμ

Λάος

συνδεδεμένες πόλεις της περιοχής Ασίας- 
Ειρηνικού συμπεριλαμβανομένων των 
μεγαλύτερων εμπορικών κέντρων σε: 

Κάλυψη7
 χωρών της Μέσης 

Ανατολής με το 
εκτεταμένο οδικό 

μας δίκτυο

4
Διαμ. κόμβοι στις 

Η.Π.Α.που προσφέρουν 
πλήρη κάλυψη σε 
ολόκληρη τη χώρα 

4.000
οχήματα σε λειτουργία  

στην περιοχή της  
Ασίας-Ειρηνικού 700+

αεροπορικές 
συνδέσεις την 
εβδομάδα 
στην Ευρώπη

• Λάβετε τα εμπορεύματά σας πιο γρήγορα με το 
ολοκληρωμένο δίκτυό μας 

• Επισπεύστε τη διαδικασία του εκτελωνισμού των 
εμπορευμάτων σας με την υπηρεσία παρακολούθησης 
της διεκπεραίωσης του εκτελωνισμού και το ειδικό εργαλείο 
εκτελωνισμού

•  Άγαθά που προέρχονται από περισσότερες από 220 
αγορές με γρήγορες, απρόσκοπτες διαδικασίες εισαγωγής

• Πάρτε τον έλεγχο με τα έξυπνα εργαλεία αποστολής και 
παρακολούθησης

• Συνεργαστείτε με τους ειδικούς στις υπηρεσίες δεμάτων 
που διαθέτουν 425.000 συνεργάτες σε ολόκληρο τον 
κόσμο και εξειδικευμένη γνώση σε τοπικό επίπεδο για 
περισσότερες από 200 χώρες

ΕΊΣΑΓΑΓΕΤΕ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 
ΑΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΗ 
ΤΗΝ ΥΦΗΛΊΟ ΜΕ ΔΥΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΊΣ ΔΊΕΘΝΟΥΣ 
ΚΥΡΟΥΣ. ΜΕ ΤΑΧΥΤΕΡΕΣ 
ΔΊΑΣΥΝΔΕΣΕΊΣ, 
ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΚΑΛΥΨΗ 
ΚΑΊ ΕΜΠΕΊΡΊΑ ΔΕΚΑΕΤΊΏΝ, 
ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΊΣ ΕΊΣΑΓΏΓΕΣ 
ΤΟΣΟ ΑΠΛΕΣ ΟΣΟ ΤΊΣ 
ΕΞΑΓΏΓΕΣ.

Ξεκινήστε να κάνετε εισαγωγές από ολόκληρη την 
υφήλιο σήμερα κιόλας και ανακαλύψτε πόσο εύκολα 

σας δίνουμε τη δυνατότητα να φτάνετε πιο γρήγορα, πιο 
μακριά και να συνδέεστε με νέες αγορές παγκοσμίως.

Άποστολή τώρα Μάθετε  
περισσότερα
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