
10% 
impordi kasv Aasiast 
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möödunud aastal2

15% 
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20% 
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322 
miljardit eurot

Kauplemise maht ELi SMEde ja 
Euroopa-väliste riikide vahel3

TOO FEDEXI JA TNT-GA 
MAAILM 

ENDA JUURDE

FEDEXI JA TNT-GA LIIGUD 
KIIREMINI, JÕUAD KAUGEMALE

Miks valida meid Sinu importkaupade jaoks?

Tänu maailma suurimale kaubaveoks mõeldud lennuliiniühendusele ning 
kõige kiiremale ja laiemale Euroopa maanteevõrgustikule on importimine 

lihtsam kui võiks arvata.

Me ei tegele lihtsalt kaupade saatmisega põnevatele uutele 
turgudele üle kogu maailma. Me ka impordime neid.  

Sa ei impordi veel? Vaata, miks peaksid. 

Kolm peamist importijat ELi 2017. aastal5

Hiina 
375 miljardi euro 
väärtuses importi

USA 
257 miljardi euro 
väärtuses importi

Venemaa 
145 miljardi euro 
väärtuses importi

Olulisemad piirkonnad: importimine Aasia ja 
Vaikse ookeani piirkonnast ning USAst

USA – PALJU ROHKEM 
KUI LIHTSALT EL-I 
PEAMINE KAUBANDU- 
SPARTNER11

• Nr 1 kõige kiiremini kasvav piirkond maailmas kuni 2030. aastani6

• 46% impordist ELi tuleb Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnast7

• 78 miljardi euro suurune impordi kasv aastas Aasiast ELi,  
2016–20178

• 853 miljardi euro väärtuses impordikaupu Aasiast ELi 2017. 
aastal8 

• 10% impordi kasv Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnast ELi  
eelmisel aastal9

• 6,8% prognoositav kasv piirkonnas sel aastal10

AASIA JÄTKAB 
KIIRET 
KASVAMIST

Nr 1
suurim kaupade 
importija maailmas12

21%
impordist ELi tuleb 
USAst13

> 70%
kõigist välismaistest 
otseinvesteeringust 
USAsse tuleb EList14

935  
miljardi euro
väärtuses aastas kaubeldakse ELi ja 

USA vahel.15

256 
miljardit 

eurot
Importkaupade väärtus  

USAst ELi16

99%  
üleilmsest SKT-st kaetud

1,5 mln
pakki sorteeritakse 
üleöö Memphise 

keskuses

125

Tai

Malaisia

Singapur

Vietnam

Laos

seotud Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna 
linna, sh suurimad kaubanduskeskused 
riikides: 

7
Lähis-Ida riiki kaetud

meie ulatusliku 
maanteevõrgustikuga

4
USA väravat,

mis annavad meile 
täieliku üleriigilise 

katvuse 

4000
sõidukit

kasutusel Aasia ja Vaikse 
ookeani piirkonnas 700+

iganädalast  
lendu
Euroopas

• Meie integreeritud võrgustikuga saad oma kaubad 
kiiremini 

• Saad kiiresti läbi tolli meie täielikult hallatud 
tollivormistusteenuse ja spetsiaalse tollitööriistaga

•  Osta kaupu rohkem kui 220 turult, kasutades 
kiiremaid ja sujuvamaid impordiprotsesse

• Haara kontroll meie intuitiivsete saatmis- ja 
jälgimistööriistadega

• Tee koostööd meie pakiekspertidega, kellel on 
425 000 meeskonnaliiget üle kogu maailma ja kes 
tunnevad kohalikku olukorda 200 riigis

SAA KAUPU TERVEST 
MAAILMAS KAHE 
TIPPKLASSI VEDAJAGA. 
TÄNU MEIE KIIREMATELE 
ÜHENDUSTELE, 
ULATUSLIKULE KATVUSELE 
JA AASTAKÜMNETE 
PIKKUSELE KOGEMUSELE 
ON IMPORTIMINE SAMA 
LIHTNE KUI EKSPORTIMINE.

Alusta importimist kogu maailmast juba täna ja 
vaata, kui lihtsaks kõik Sinu jaoks teeme, et saaksid 
liikuda kiiremini, jõuda kaugemale ja luua ühenduse 

rohkemate turgudega üle kogu maailma.

Saada kohe Loe lisaks
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