
WAAROM DE MOGELIJKHEDEN 
ONTDEKKEN IN ...

CHINA

60% 
van de 

wereldbevolking 
woont in Azië11

Top 10
China, Japan en  

Zuid-Korea zijn drie 
van de 10 belangrijkste 

handelspartners van de EU2

€ 673 miljard
exportwaarde naar Azië  

vanuit de EU3

€ 853 miljard
Importwaarde van Azië  

naar de EU3 

Nr. 1 
Tot 2030 is Azië de 
snelst groeiende 
regio ter wereld4

10% 
toename van import 
van de EU naar Azië 

(naar € 853 miljard) in 
het afgelopen jaar1

Azië-Pacific is een van de snelst groeiende en 
sterkste economische regio's ter wereld – met 
een BBP dat voor 2018 waarschijnlijk toeneemt 
met 5,5%.5 De regio zit boordevol mogelijkheden 
voor Europese bedrijven en wij kunnen u helpen 
deze te bereiken.

• Enorme bevolking: 1,415 miljard6

•  Groeiende middenklasse: in 2022 wordt 76% 
van de Chinezen beschouwd als middenklasse in 
vergelijking met 4% in 20007 

•  Tweede grootste exportmarkt die met 16% per 
jaar toeneemt: in 2017 werd voor € 198 miljard aan 
goederen geëxporteerd naar China vanuit de EU1

•  Grootste importmarkt: in 2017 werd voor 
€ 375 miljard aan goederen geïmporteerd vanuit 
China naar de EU1

• 's Werelds grootste e-commercemarkt8 

• Enorm BBP: € 10,6 biljoen9 

•  Tweede grootste economie van de wereld die 
jaarlijks toeneemt met 6,7%10

Belangrijkste exportgoederen naar China: 
machines en apparatuur, motorvoertuigen, 
luchtvaartuigen, chemicaliën, mode en 
gezondheidsproducten 

Belangrijkste importgoederen van China: 
industriële en consumptiegoederen, 
machines en apparatuur, schoeisel en kleding

STOF TOT NADENKEN
Singapore importeert 90% van zijn voedsel en raakt 
steeds meer geïnteresseerd in Euro pese producten.17 
De EU is de grootste voedselleverancier van China 
en geïmporteerd voedsel is ontzettend populair aan 
het worden.18

HOUD DEZE LANDEN IN DE 
GATEN ...

EEN WERELD VOL 
MOGELIJKHEDEN

BELANGRIJKSTE 
ZAKELIJKE TIP
Geef en ontvang 

visitekaartjes  
altijd met beide  

handen

Japan 
's Werelds derde 
grootste economie 
met een BBP van EU 
€ 4,1 biljoen 11  

Zuid-Korea 
's Werelds grootste 
exporterende 
economie 15 

Indonesië 
Groeit snel en verwacht 
wordt dat het BBP in 2030 
meer dan € 4,3 biljoen 
bedraagt16 

Nieuw-Zeeland 
Land waar men wereldwijd het 
gemakkelijkst zaken kan doen14

Bhutan 
's Werelds snelst 
groeiende economie12

Singapore 
De topbestemming in Azië 
voor het hoofdkantoor van 
multinationals

Australië 
De economie heeft al 27 jaar 
geen recessie gezien13

HOE FEDEX EN TNT U SNELLER 
NAAR MEER MARKTEN BRENGEN
De sterke krachten van FedEx en TNT worden gebundeld in onze uitgebreide 
dekking van Azië-Pacific en 72 jaar aan ervaring. Dat betekent dat er niemand 

zo geschikt is als wij om uw bedrijf naar deze groeiende markt te brengen.  

20 
grote steden in Azië-
Pacific binnen één 

dag bereikbaar

125 
Steden in Azië-Pacific 
zijn verbonden met 

een daggegarandeerd 
wegennetwerk en deur-tot-deur 

import- en export-diensten

Ongeëvenaard ''AsiaOne''

netwerk

Snellere doorvoertijden van 

Azië naar 
de EU

142 
intra-Aziatische 

vluchten per week

Begin vandaag nog te verzenden van en naar 
Azië-Pacific of kom meer te weten over hoe 

FedEx en TNT uw bedrijf kunnen verbinden met 
markten in deze regio en over de hele wereld. 
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