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IZPĒTIET IESPĒJU  
PASAULI ASV  
ASV ir ne tikai pasaules bagātākā ekonomika, bet arī  
planētas ražīgākā preču importētājvalsts1. Un ES ir viens  
no tās galvenajiem tirdzniecības partneriem2. Tas nozīmē,  
ka šis ir vispiemērotākais laiks apsvērt tirdzniecību ar  
ASV — FedEx un TNT spēcīgās kombinētās iespējas var 
palīdzēt jums ātri sasniegt šo mērķi. 

• 5. lielākais tirdzniecības partneris

•  Pagājušajā gadā starp Vāciju un ASV veikti 
darījumi 145 miljardu eiro9 apmērā

Galvenās eksportpreces10: augstas klases 
pasažieru transportlīdzekļi; mehānismi; 
medikamenti; medicīnas iekārtas; elektronika

Galvenās importpreces11: transportlīdzekļi; 
lidaparāti, kosmosa kuģi; mehānismi; medicīnas, 
tehniskās iekārtas; elektroniskās iekārtas

• 8. lielākais tirdzniecības partneris

•  Pagājušajā gadā starp Franciju un ASV veikti 
darījumi 70 miljardu eiro15 apmērā

Galvenās eksportpreces16: mehānismi; lidaparāti; 
kosmosa kuģi; dzērieni; medikamenti; smaržas; 
kosmētika

Galvenās importpreces17: lidaparāti, kosmosa 
kuģi; minerālais kurināmais, ieskaitot naftu; 
mehānismi; elektroniskās iekārtas; medicīnas, 
tehniskās iekārtas 

• 7. lielākais tirdzniecības partneris

•  Pagājušajā gadā starp Lielbritāniju un ASV veikti 
darījumi 94 miljardu eiro12 apmērā

Galvenās eksportpreces13: transportlīdzekļi; 
mehānismi; medikamenti; medicīnas, tehniskās 
iekārtas; minerālais kurināmais, ieskaitot naftu

Galvenās importpreces14: lidaparāti; kosmosa kuģi; 
dārgakmeņi, dārgmetāli; mehānismi; elektroniskās 
iekārtas; minerālais kurināmais, ieskaitot naftu

• 10. lielākais tirdzniecības partneris

•  Pagājušajā gadā starp Itāliju un ASV veikti 
darījumi 58 miljardu eiro18 apmērā

Galvenās eksportpreces19: mehānismi; 
transportlīdzekļi; medikamenti; dzērieni; 
elektroniskās iekārtas

Galvenās importpreces20: zāles; kodolreaktori un 
mehānismi; lidaparāti; medicīnas instrumenti 

UZŅĒMĒJDARBĪBA 
AMERIKĀŅU STILĀ
•  Neesi pieticīgs, bet atklāti paud savu un savu 

panākumu vērtību 

• Daudz smaidi

• Izvairies no klusuma brīžiem

• Paspied roku stingri

• Ievēro norunātos laikus

•  Esi gatavs agro brokastu vai vakariņu 
sanāksmēm

AR KURĀM VALSTĪM ASV IR  
VISVAIRĀK TIRDZNIECĪBAS 
DARĪJUMU?

PALIELINIET ĀTRUMU UN  
NOKĻŪSTIET TĀLĀK 
AMERIKAS  

SAVIENOTAJĀS VALSTĪS

KĀ FEDEX UN TNT IEVED JAUNĀS 
VALSTĪS ĀTRĀK

Ar mūsu 72 gadu pieredzi, īsiem tranzīta laikiem un nepārspējamu ASV 
pārklājumu — nav neviena, kas jūsu uzņēmumu varētu nogādāt otrpus Atlantijas 

okeānam labāk par FedEx un TNT. 

 Nepārspējams
nākamās dienas piegādes pakalpojums  
no Eiropas uz ASV

Piegāde 
nākamajā 

dienā
uz lielāko daļu pasta  

indeksu reģionu

99% pasaules IKP segums

1,5 m
pakas tiek apstrādātas 

Memfisas pārkraušanas 
centrā nakts laikāDaudz 

iknedēļas 
lidojumu 
starp ES un ASV21

Sāciet veikt sūtījumus uz/no ASV jau šodien 
vai uzziniet vairāk par to, kā FedEx un TNT 

kombinētās iespējas var ievest jūsu uzņēmumu 
aizraujošos tirgos visā pasaulē.
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Sākt nosūtīšanu Uzzināt vairāk

Starp ES un ASV gada 
laikā veikto darījumu 

vērtība6

Darbavietu skaits ASV, ko 
atbalsta tirdzniecība ar ES8

ASV ik gadu pērk un pārdod preces miljardiem dolāru vērtībā visā pasaulē, taču 
četri no ASV 10 galvenajiem tirdzniecības partneriem atrodas Eiropā. 
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