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Νο 1 
οικονομία στον 

κόσμο3

Νο 1 
εταίρος της Ε.Ε. για 

τις εξαγωγές4

Νο 1 
εισαγωγέας εμπορευμάτων 

στον κόσμο7

2,6 
εκατ.

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

προέρχεται από την 
Ε.Ε.5

935  
δισ. €  

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΕΝΑΝ 
ΚΌΣΜΌ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ 
ΠΟΛΊΤΕΊΕΣ  
Όι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι μόνο η πλουσιότερη οικονομία στον 
κόσμο, αλλά και ο μεγαλύτερος εισαγωγέας εμπορευμάτων στον 
πλανήτη.1 Και η Ε.Ε. είναι ένας από τους κυριότερους εμπορικούς 
εταίρους τους2. Αυτό σημαίνει ότι ποτέ άλλοτε δεν υπήρξε 
καταλληλότερη στιγμή για να στρέψετε το βλέμμα σας προς αυτή τη 
χώρα, και ο δυνατός συνδυασμός της FedEx και της TNT σας δίνει τη 
δυνατότητα να φτάσετε εκεί γρήγορα.  

• Ό 5ος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος
•  145 δισ. €9 σε εμπορικές συναλλαγές μεταξύ της 

Γερμανίας και των Η.Π.Α. το προηγούμενο έτος
Οι κορυφαίες εξαγωγές10: επιβατηγά οχήματα υψηλής 
τεχνολογίας, μηχανήματα, φαρμακευτικά προϊόντα, 
ιατρικός εξοπλισμός, ηλεκτρονικά είδη
Οι κορυφαίες εισαγωγές11: οχήματα, αεροσκάφη, 
διαστημόπλοια, μηχανήματα, ιατρικός και τεχνικός 
εξοπλισμός, ηλεκτρονικός εξοπλισμός

• Ό 8ος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος
•  70 δισ. €15 σε εμπορικές συναλλαγές μεταξύ της 

Γαλλίας και των Η.Π.Α. το προηγούμενο έτος
Οι κορυφαίες εξαγωγές16: μηχανήματα, αεροσκάφη, 
διαστημόπλοια, ποτά, φαρμακευτικά προϊόντα, 
αρώματα, καλλυντικά
Κορυφαίες εισαγωγές17: αεροσκάφη, διαστημόπλοια, 
ορυκτά καύσιμα συμπεριλαμβανομένου και του 
πετρελαίου, μηχανήματα, ηλεκτρονικός εξοπλισμός, 
ιατρικός και τεχνικός εξοπλισμός 

• Ό 7ος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος
•  94 δισ. €12 σε εμπορικές συναλλαγές μεταξύ 

του Ηνωμένου Βασιλείου και των Η.Π.Α. το 
προηγούμενο έτος

Κορυφαίες εξαγωγές13: οχήματα, μηχανήματα, 
φαρμακευτικά προϊόντα, ιατρικός και τεχνικός εξοπλισμός, 
ορυκτά καύσιμα συμπεριλαμβανομένου και του πετρελαίου
Κορυφαίες εισαγωγές14: αεροσκάφη, διαστημόπλοια, 
πολύτιμοι λίθοι και μέταλλα, μηχανήματα, ηλεκτρονικός 
εξοπλισμός, ορυκτά καύσιμα συμπεριλαμβανομένου και του 
πετρελαίου

• Ό 10ος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος
•  58 δισ. €18 σε συναλλαγές μεταξύ της Ιταλίας 

και των Η.Π.Α.  το προηγούμενο έτος
Κορυφαίες εξαγωγές19: μηχανήματα, οχήματα, 
φαρμακευτικά προϊόντα, ποτά, ηλεκτρονικός 
εξοπλισμός
Κορυφαίες εισαγωγές20: φαρμακευτικά 
προϊόντα, πυρηνικοί αντιδραστήρες και 
μηχανήματα, αεροσκάφη, ιατρικά όργανα 

ΟΊ ΕΜΠΟΡΊΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΜΕ ΤΟΝ ΑΜΕΡΊΚΑΝΊΚΟ ΤΡΟΠΟ
•  Μην είστε μετριόφρονες, προωθήστε άφοβα  

τον εαυτό σας και τα επιτεύγματά σας 
• Χαμογελάτε συχνά
• Αποφεύγετε να μένετε σιωπηλοί
• Δώστε μια σταθερή χειραψία
• Να είστε συνεπείς
•  Να είστε έτοιμοι να πάρετε πρωινό νωρίς ή  

να συμμετάσχετε σε δείπνο εργασίας

ΠΟΊΟΊ ΕΊΝΑΊ ΟΊ ΚΥΡΊΟΊ 
ΕΜΠΟΡΊΚΟΊ ΕΤΑΊΡΟΊ ΤΩΝ Η.Π.Α.;

ΦΤΑΣΤΕ ΠΙΌ ΓΡΗΓΌΡΑ, ΠΙΌ ΜΑΚΡΙΑ ΣΤΙΣ   
ΗΝΩΜΕΝΕΣ 
ΠΟΛΊΤΕΊΕΣ

ΜΕ ΠΟΊΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ Η FEDEX 
ΚΑΊ Η TNT ΣΑΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΣΕ 

ΠΕΡΊΣΣΟΤΕΡΑ ΚΡΑΤΗ, ΠΊΟ ΓΡΗΓΟΡΑ
Με τα 72 χρόνια εμπειρίας μας, τους ταχύτατους χρόνους μεταφοράς και την 

ασυναγώνιστη κάλυψη στις Η.Π.Α., ο συνδυασμός της FedEx και της TNT είναι ο 
ιδανικός τρόπος για να φτάσετε την επιχείρησή σας στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. 

Ασυναγώνιστη 
υπηρεσία επόμενης ημέρας από την 
Ευρώπη στις Η.Π.Α.

Παράδοση την 
επόμενη ημέρα

στις περισσότερες περιοχές

Κάλυψη του 99%  
του παγκοσμίου ΑΕΠ

1,5 εκατ.
δέματα που 

κατηγοριοποιήθηκαν σε μία 
νύχτα στις εγκαταστάσεις 

μας στο Μέμφις

Πλήθος  
πτήσεων  
την  
εβδομάδα 
από και προς την Ε.Ε. και τις Η.Π.Α.21

Ξεκινήστε να πραγματοποιείτε αποστολές από και προς τις 
Η.Π.Α. σήμερα ή μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς ο 
δυνατός συνδυασμός της FedEx με την TNT μπορεί να σας 

συνδέσει με συναρπαστικές αγορές σε ολόκληρη την υφήλιο.
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Έναρξη αποστολής Μάθετε  
περισσότερα

ανά έτος σε 
συναλλαγές μεταξύ της 

Ε.Ε. και των Η.Π.Α.6
θέσεις εργασίας στις Η.Π.Α. 
μέσω των εμπορικών 
συναλλαγών με την Ε.Ε.8

Όι Η.Π.Α. πωλούν και αγοράζουν εμπορεύματα αξίας δισ. δολαρίων κάθε χρόνο 
σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά τέσσερις από τους 10 σημαντικότερους εμπορικούς 
εταίρους τους βρίσκονται στην Ευρώπη. 
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