
10 % 
kasvua tuonnissa 

Aasiasta (853 mrd. 
euroon) viime vuonna2

15 % 
enemmän pienistä ja 

keskisuurista yrityksistä 
tuo kuin vie EU:n viidelle 
tärkeimmälle markkina-

alueelle3

20 % 
vuosittainen kasvu Norjan, 
Etelä-Korean ja Meksikon 

tuontimarkkinoilla4

10 % 
pienistä ja keskisuurista 
yrityksistä, joilla ei ole 
tuontia, kokeilee tai 
harkitsee tuontia3

1 856 mrd.
euroa

EU:n tuontimarkkinoiden  
nykyarvo1

322 mrd.
euroa

EU:n pienten ja keskisuurten 
yritysten ja EU:n ulkopuolisten 

valtioiden välinen kauppa3

TUO MAAILMA 
LUOKSESI  

TNT:N AVULLA

LIIKU NOPEAMMIN, ETENE 
PITEMMÄLLE TNT:N KANSSA 

Miksi sinun kannattaa valita meidän tuontipalvelumme?

Koko maailman kattavan tehokkaan verkostomme ansiosta tuonti on 
helpompaa kuin luuletkaan.

Emme ainoastaan kuljeta vientilähetyksiä 
jännittäville uusille markkina-alueille kaikkialla 

maailmassa. Me myös tuomme niitä. Etkö vielä tee 
tuontilähetyksiä ulkomailta? Se kyllä kannattaisi. 

Kolme tärkeintä maahantuojaa 
EU:hun vuonna 20175

Tuontimarkkinat kukoistavat

Kiinasta 
tuonti 375 miljardia euroa

Yhdysvalloista 
tuonti 257 miljardia euroa

Venäjältä 
tuonti 145 miljardia euroa

Tarkasteltavat alueet: tuonti Aasian ja 
Tyynenmeren alueelta ja Yhdysvalloista

YHDYSVALLAT – 
ENEMMÄN KUIN 
EU:N TÄRKEIN 
KAUPPAKUMPPANI11

• Maailman nopeimmin kasvava alue vuoteen 2030 mennessä6

• 46 % tuonnista EU:hun tulee Aasian ja Tyynenmeren alueelta7

• 78 mrd. euron vuosittainen tuonnin kasvu Aasiasta EU:hun, 
2016–20178

• 853 mrd. euroa tuontia Aasiasta EU:hun vuonna 20178 
• 10 % tuonnin kasvu Aasian ja Tyynenmeren alueelta EU:hun  

viime vuonna9

• 6,8 % ennustettu kasvu alueella tänä vuonna10

AASIAN 
NOPEA KASVU 
JATKUU

Nro 1
suurin tavaroiden tuoja 
maailmassa12

21 %
tuonnista EU:hun tulee 
Yhdysvalloista13

>70 %
kaikista suorista ulkomaisista 

investoinneista Yhdysvaltoihin 
tulee EU:sta14

935 mrd. 
euroa

EU:n ja Yhdysvaltojen välisen 
vuosittaisen kaupan arvo15 

256 mrd. 
euroa

Maahantuonnin arvo 
Yhdysvalloista EU:hun16

125

Thaimaa

Malesia

Singapore

Vietnam

Laos

Aasian ja Tyynenmeren alueen kaupunkia 
ja yhteydet seuraavien maiden tärkeimpiin 
kaupallisiin keskuksiin: 

7
Lähi-idän 

maassa kattava 
maantieverkosto

4
Yhdysvaltain 
rahtikeskusta 

takaavat täydellisen 
maanlaajuisen 
kattavuuden 

4 000
ajoneuvoa 

käytössämme Aasian 
ja Tyynenmeren 

alueella

Yli 700
viikoittaista 
lentoyhteyttä
Euroopassa

• Saat tavarasi nopeammin integroidun 
verkostomme avulla 

• Nopeuta tullikäsittelyä täyden 
tulliselvityspalvelumme ja AEO-statuksemme avulla

•  Hanki tavaroita yli 220 markkina-alueelta käyttäen 
nopeampia ja sujuvampia tuontimenettelyjä

• Ota tilanne haltuun käyttämällä helppokäyttöisiä 
lähetys- ja seurantatyökalujamme

• Työskentele pakettiasiantuntijoiden kanssa, joilla 
on paikallistuntemus yli 200 maassa

VOIMME AUTTAA SINUA 
TOIMITTAMAAN TAVAROITA 
MINNE TAHANSA 
MAAILMASSA. NOPEIDEN 
JA KÄTEVIEN PALVELUIDEN, 
LAAJAN KATTAVUUDEN 
JA VUOSIKYMMENTEN 
KOKEMUKSEN ANSIOSTA 
TEEMME TUONNISTA YHTÄ 
HELPPOA KUIN VIENNISTÄKIN.

Aloita tuonti maailman toiselta puolelta nyt ja näe, 
kuinka helppoa sinun on liikkua nopeammin, edetä 

pidemmälle ja muodostaa yhteyksiä uusille  
markkina-alueille maailmanlaajuisesti.
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Yli 200
maata ja 

aluetta tarjolla 
maailmanlaajuisesti

Markkinajohtajuus näissä maissa:

Brasilia

Chile

Argentiina

5 lentoyhteyttä Kiinaan 
joka viikko

vuotta  
kokemusta 
kaupankäynnistä72
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