
ГЕРМАНИЯ

ФРАНЦИЯ

ОБЕДИНЕНОТО 
КРАЛСТВО

ИТАЛИЯ

Най- 
големият 

икономика в света.3

Най- 
големият 
партньор на ЕС за износ.4

Най-
големият 

вносител на стоки в света.7

2,6 милиона

Над 70%
от всички чуждестранни  
преки инвестиции в САЩ  

идват от ЕС.5

935 милиарда 
евро  

ИЗСЛЕДВАЙТЕ ЕДИН  
СВЯТ ОТ ВЪЗМОЖНОСТИ 
В СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ  
САЩ са не само най-богатата икономика в света, но също 
и най-активният вносител на стоки на планетата.1 А ЕС  
е един от техните топ търговски партньори2. Това  
означава, че със стабилен прогнозен растеж, никога не 
е било по-добър момент да отправите погледа си към 
Щатите – а TNT може да Ви помогне да стигнете до там. 

• Петият по големина търговски партньор.
•  145 милиарда евро9стойност на търговията между 

Германия и САЩ за изминалата година.
Най-изнасяно10: висококласни пътнически превозни 
средства, машини, фармацевтични продукти, 
медицинско оборудване, електроника.
Най-внасяно11: превозни средства, 
въздухоплавателни средства, космически апарати, 
медицинско и техническо оборудване, електроника.

• Осмият по големина търговски партньор.
•  70 милиарда евро15 стойност на търговията 

между Франция и САЩ за изминалата година.
Най-изнасяно16: машини, въздухоплавателни 
средства, напитки, фармацевтични продукти, 
парфюми, козметика.
Най-внасяно17: въздухоплавателни средства, 
космически апарати, минерални горива, 
включително петрол, машини, електроника, 
медицинско и техническо оборудване. 

• Седмият по големина търговски партньор.
•  94 милиарда евро12 стойност на търговията между ОК 

и САЩ за изминалата година.
Най-изнасяно13: превозни средства, машини,  
фармацевтични продукти, медицинско и техническо 
оборудване, минерални горива, включително петрол.
Най-внасяно14: въздухоплавателни средства, космически 
апарати, скъпоценни камъни, ценни метали, машини, 
електроника, минерални горива, включително петрол.

• Десетият по големина търговски партньор.
•  58 милиарда евро18 стойност на търговията 

между Италия и САЩ за изминалата година.
Най-изнасяно19: машини, превозни средства, 
фармацевтични продукти, напитки, електроника.
Най-внасяно20: фармацевтични продукти, ядрени 
реактори и машини, въздухоплавателни средства, 
медицински инструменти. 

КАК СЕ ВЪРШИ 
БИЗНЕС ПО 
АМЕРИКАНСКИ
•  Не бъдете скромни, продавайте себе си 

и постиженията си открито. 
• Усмихвайте се често.
• Избягвайте мълчанието.
• Ръкувайте се здраво.
• Бъдете точни.
•  Бъдете готови за срещи рано на закуска или  

на вечеря.

С КОГО ВЪРШАТ НАЙ-
МНОГО БИЗНЕС САЩ?

ПО-БЪРЗО, ПО-ДАЛЕЧЕ В 

СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ

КАК TNT ЩЕ ВИ ОТВЕДЕ ДО  
ПОВЕЧЕ ЩАТИ, ПО-БЪРЗО

Имаме 72 години опит, най-добрите транзитни времена и обширно 
покритие в САЩ – няма фирма, по-добра от TNT, която да отведе  

бизнеса Ви през Атлантика. 

Покритие в 
цялата държава 

за услугите Express и Economy Express чрез нашите 
четири разпределителни центъра (Ню Йорк, Чикаго, 

Лос Анджелис, Маями), както и нашата мрежа от 
депа за доставка

Пълен 
достъп 
до най-голямата 
икономика света21

Трансатлантическа връзка 
с Boeing 777 между 

САЩ и 
Европа 
пет пъти седмично

Започнете да изпращате пратки от и до 
САЩ днес или разберете повече за това 
как TNT може да Ви свърже с вълнуващи 
пазари в този регион – и по целия свят.
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Започнете да 
изпращате Научете повече

– всяка година  
това е стойността  
на търговията  
между ЕС и САЩ.6

работни места в САЩ се 
поддържат от търговията 
с ЕС.8

Всяка година САЩ купуват и продават стоки на стойност милиарди долари по 
целия свят – но четири от 10-те топ търговски партньори са в Европа. 

Ню Йорк

Маями

Чикаго

Лос Анджелис

https://mytnt.tnt.com/?locale=bg_bg#/sign-in
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