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Meksikas importa tirgos4
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iespēju importēt3

1856 
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ES pašreizējā importa 
tirgus vērtība1

322 
miljardi eiro
Tirdzniecības apjoms starp ES 

MVU un ārpus ES valstīm3

ATVEDIET PASAULI 
PIE SEVIS AR 

FEDEX UN TNT

PALIELINIET ĀTRUMU UN NOKĻŪSTIET 
TĀLĀK AR FEDEX UN TNT

Kāpēc jums būtu jāizvēlas mūsu importēšanas pakalpojumi?

Pateicoties pasaules lielākās kravu pārvadājumu aviosabiedrības 
savienojamībai un ātrākā, plašākā Eiropas sauszemes tīkla mērogam,  

importēt ir vieglāk, nekā jūs domājat.

Mēs ne tikai nosūtām preces uz aizraujošiem jauniem tirgiem 
visā pasaulē. Mēs tās arī importējam. Vai jūs vēl neimportējat 
preces? Tālāk sniegti fakti, kāpēc jums būtu jāimportē preces. 

3 galvenie importētāji uz ES 2017. gadā5

Ķīna 
imports 375 miljardu eiro 
vērtībā

ASV 
imports 257 miljardu eiro 
vērtībā

Krievija 
Imports  145 miljardu eiro 
vērtībā

Uzmanības centrā esošie reģioni: importēšana 
no Āzijas un Klusā okeāna reģiona un ASV

ASV — DAUDZ 
VAIRĀK NEKĀ TIKAI 
ES GALVENAIS 
TIRDZNIECĪBAS 
PARTNERIS11

• Nr. 1 visstraujāk augošais reģions pasaulē līdz 2030. gadam6

• 46% importa uz ES ir no Āzijas un Klusā okeāna reģiona7

• 78 miljardi eiro importa no Āzijas uz ES pieaugums, salīdzinot ar 
2016. un 2017. gadu8

• 853 miljardi eiro importa no Āzijas uz ES vērtība 2017. gadā8 
• 10% importa no Āzijas un Klusā okeāna reģiona uz ES pieaugums 

pēdējā gada laikā9

• 6,8% pieaugums, kas šogad tiek prognozēts šajā reģionā10

ĀZIJĀ 
TURPINĀS 
STRAUJA 
IZAUGSME

Nr. 1
lielākais preču 
importētājs pasaulē12

21%
importa ES ir no ASV13

> 70%
no visām ārvalstu 

tiešajām investīcijām 
ASV ir no ES14

935  
miljardi eiro

256  
miljardi eiro
importa no ASV uz ES vērtība16

99%  
pasaules IKP segums

1,5 m
pakas tiek apstrādātas 

Memfisas pārkraušanas 
centrā nakts laikā

125

Taizeme

Malaizija

Singapūra

Vjetnama

Laosa

Āzijas un Klusā okeāna pilsētas saistītas, 
ieskaitot lielākos tirdzniecības centrus 
šādās valstīs: 

7
Tuvo Austrumu 

valstu segums, ko 
nodrošina mūsu plašais 

sauszemes tīkls

4
ASV vārtejas, kas 
nodrošina mums 

pilnīgu valsts mēroga 
segumu 

4000
transportlīdzekļu
darbībā Āzijas un  

Klusā okeāna reģionā

700+
iknedēļas gaisa 
savienojumi
Eiropā

• Saņemiet preces ātrāk ar mūsu integrētā tīkla 
palīdzību 

• Paātriniet preču muitošanas procesu ar mūsu 
pilnībā pārvaldītā muitošanas pakalpojuma un īpašā  
muitas rīka palīdzību

•  Iegūstiet preces no vairāk nekā 220 tirgiem ar 
ātrāku, vienkāršāku importēšanas procesu palīdzību

• Kontrolējiet procesus ar mūsu intuitīvo nosūtīšanas 
un izsekošanas rīku palīdzību

• Sadarbojieties ar paku ekspertiem, kas ietver 
425 000 kolēģus visā pasaulē, nodrošinot vietējā 
tirgus izpratni 200 valstīs

IEVEDIET PRECES NO VISAS 
PASAULES AR DIVU PASAULES 
KLASES PĀRVADĀTĀJU 
PALĪDZĪBU. PATEICOTIES MŪSU 
ĀTRĀKIEM SAVIENOJUMIEM, 
PLAŠAJAM SEGUMAM 
UN GADU DESMITIEM 
ILGAI PIEREDZEI, MĒS 
PADARĀM IMPORTĒŠANU 
TIKPAT VIENKĀRŠU KĀ 
EKSPORTĒŠANU.

Sāciet importēt no visas pasaules jau šodien 
un atklājiet, cik vienkāršu mēs jums padarām 
iespēju pārvietoties ātrāk, sasniegt vairāk un 

ieiet jaunos tirgos visā pasaulē.

Nosūtīt tūlīt Uzzināt vairāk
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