
10% 
увеличение на вноса 

от Азия (до 853 
милиарда евро) през 
изминалата година.2

15% 
повече внос от малки 
и средни предприятия 
отколкото износ в топ 

5 пазарите на ЕС.3

20% 
годишен растеж на 
пазарите за внос 

в Норвегия, Южна 
Корея и Мексико.4

10% 
от малките и средните 

предприятия, които 
е осъществяват внос, се 
опитват да внасят или 

обмислят внасяне.3

1856 милиарда 
евро

Текуща стойност на  
пазара за внос в ЕС.1

322 милиарда 
евро

Стойност на търговията между 
малки и средни предприятия в ЕС  

и държави извън ЕС.3

ДОВЕДЕТЕ 
СВЕТА ПРИ 

СЕБЕ СИ С TNT

ПО-БЪРЗО,  
ПО-ДАЛЕЧЕ С TNT 

Защо да изберете нас за своите пратки по внос?

С нашата мощна интегрирана мрежа, която обхваща целия свят, вносът  
е по-лесен отколкото мислите.

Ние не просто доставяме стоки до вълнуващи нови 
пазари по света. Ние също ги внасяме. Все още не 

внасяте? Ето защо трябва да го правите. 

Топ 3 вносители в САЩ за 2017 г.5

Пазарът за внос е във възход

Китай 
с внос на стойност 375 
милиарда евро.

САЩ 
с внос на стойност 257 
милиарда евро.

Русия 
със стойност на вноса 
от 145 милиарда евро.

Региони на фокус: внос от азиатско-
тихоокеанския регион и САЩ

САЩ – МНОГО 
ПОВЕЧЕ ОТ ТОП 
ТЪРГОВСКИ 
ПАРТНЬР НА ЕС.11

• Най -бързо разрастващият се регион в света до 2030 г.6
• 46% от вноса в ЕС идва от азиатско-тихоокеанския регион.7
• 78 милиарда годишен ръст на вноса от Азия в ЕС, 2016 – 2017 г.8

• 853 милиарда евро стойност на вноса от Азия в ЕС за 2017 г.8 
• 10% увеличение на вноса от азиатско-тихоокеанския регион в ЕС за 

изминалата година.9
• 6,8% прогнозен растеж в региона тази година.10

АЗИЯ 
ПРОДЪЛЖАВА 
ДА РАСТЕ 
БЪРЗО

Най- 
големият
вносител на стоки в света.12

21%
от вноса в ЕС идва  
от САЩ.13

Над 70%
от всички чуждестранни 
преки инвестиции в САЩ 

идват от ЕС.14935  
милиарда евро

стойност на търговията  
между ЕС и САЩ годишно.15 

256  
милиарда евро

Стойност на вноса от  
САЩ в ЕС.16

125
Тайланд

Малайзия

Сингапур

Виетнам

Лаос

града от азиатско-тихоокеанския регион, 
включително големи търговски центрове в: 

7
Държави от Близкия 

изток, включени 
в обширната ни 

пътна мрежа

4
портала в САЩ,
които ни дават 

пълно национално 
покритие 

4000
работещи превозни 

средства в азиатско-
тихоокеанския регион

Над 
700
въздушни  
връзки в Европа

• Получете стоките си по-бързо с интегрираната 
ни мрежа.

• Прокарайте материалите си по-бързо през 
митница с нашата напълно управляема услуга за 
митническо освобождаване и статут на одобрен 
икономически оператор (ОИО).

•  Внасяйте стоки от над 220 пазара с по-бързи 
и безпроблемни процеси за внос.

• Поемете контрол с нашите интиутивни 
инструменти за изпращане и проследяване.

• Работете с експерти по колетите, които имат 
местни познания в над 200 държави.

МОЖЕМ ДА ВИ 
ПОМОГНЕМ ДА ВНАСЯТЕ 
СТОКИ ОТ ВСЯКО МЯСТО 
НА СВЕТА. С НАШИТЕ 
БЪРЗИ И УДОБНИ УСЛУГИ, 
ОБШИРНО ПОКРИТИЕ 
И ДЕСЕТИЛЕТИЯ ОПИТ 
НИЕ ПРАВИМ ВНОСА 
ТОЛКОВА ЛЕСЕН, 
КОЛКОТО ИЗНОСА.

Започнете да внасяте от целия свят 
днес и открийте колко лесно е с нас да 
достигнете по-бързо, по-далече и да се 

свържете с новите пазари по света.

Изпратете сега Научете повече

Източници
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7  https://www.forbes.com/sites/pamelaambler/2017/10/30/where-young-chinese-billionaires-are-making-their-wealth-and-spending-

it/#294b41547fb6
8 Eurostat
9 http://www.worldbank.org/en/region/eap/publication/east-asia-pacific-economic-update  
10 https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20180419-1?inheritRedirect=true
11 http://www.visualcapitalist.com/visualizing-the-worlds-largest-importers-in-2017/
12 Eurostat
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Обслу-
жване на

повече от 200 държави 
и територии по света

Водещо на пазара присъствие в:

Бразилия

Чили

Аржентина

5 Въздушни връзки 
с Китай всяка 
седмица

години 
търговски 
опит72
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