
HVORFOR UTFORSKE 
MULIGHETER I …

KINA

60 % 
av verden bor  

i Asia1

Topp 10
Kina, Japan og Sør-Korea 

er tre av de ti viktigste 
handelspartnerne for EU2

673 milliarder
euro i varer eksporteres til  

Asia fra EU-land4

853  
milliarder euro

i varer importeres fra Asia til EU.3 

Nr. 1 
Asia kommer til å være 
regionen som vokser 
raskest frem til 20305

10 % 
økning i import til EU  

fra Asia (til 853 milliarder 
euro) i løpet av forrige år6

•  Enorm befolkning: 1,415 milliarder8

•  Voksende middelklasse: 76 % av kinesere vil  
bli ansett som middelklasse innen 2022. I 2000 
var dette tallet bare 4 %9 

•  Verdens nest største eksportmarked med en 
årlig vekst på 16 %: Varer til en verdi av 198 
milliarder euro ble eksportert til Kina fra EU i 
201710

•  Verdens største importmarked: Varer til en verdi 
av 375 milliarder euro ble importert fra Kina til EU 
i 201711

• Verdens største marked for e-handel12 

• Enormt BNP: 10,6 billioner US dollar13 

•  Verdens nest største økonomi med en årlig vekst 
på 6,7 %14

Mest populære produkter for eksport 
til Kina: maskineri og utstyr, kjøretøy, 
luftfartøy, kjemikalier, mote- og 
helseprodukter

Mest populære varer for import 
fra Kina: industriprodukter og 
forbrukervarer, maskineri og utstyr, 
fottøy og klær

TANKEVEKKERE
Singapore importerer 90 % av maten sin og har en 
økende interesse for europeiske produkter.21  
EU er den største leverandøren av mat til Kina, og 
importert mat blir mer og mer populært.22

FØLG MED PÅ …

VIKTIG 
TIPS

Husk å alltid gi og 
ta i mot visittkort 

med begge 
hendene

Japan 
Verdens tredje største 
økonomi med BNP på 
4,18 billioner euro15 

Sør-Korea 
Verdens femte største 
eksportøkonomi19

Indonesia 
Et land med rask vekst, og 
forventet BNP på mer enn 
4 billioner euro i 203020 

New Zealand 
Verdens enkleste land å 
gjøre handel med18

Bhutan 
Verdens raskest 
voksende økonomi16

Singapore 
Den mest populære 
destinasjonen i Asia for 
internasjonale selskapers 
hovedkvarterer

Australia 
Økonomien har vokst uten 
konjunkturnedgang i 27 år17

SLIK HJELPER TNT DEG MED Å NÅ 
UT TIL FLERE MARKEDER, RASKERE
TNT har 72 års erfaring, og kan tilby god dekning i Asia/Stillehavsområdet samt 

gode kunnskaper om lokale forhold, så vi er en perfekt partner for å nå ut til 
dette voksende markedet.  

Nå ut til 

Asia/Stille-
havsområdets 

viktigste 
kommersielle sentre23 

Større visshet med

 transittider 

Regelmessige flyvninger til 

viktige
kommersielle sentre og 
produksjonssentre i Kina 

125 byer i Asia/
Stillehavs- 
området

tilknyttet vårt dagsdefinerte 
veinettverk og dør-til-dør-tjenester 

for import og eksport.   

Send varer til og fra Asia/Stillehavsområdet 
i dag eller finn ut mer om hvordan TNT kan 

hjelpe bedriften din med å nå ut til markeder 
i denne regionen – og resten av verden. 
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Start å sende Les mer

Asia/Stillehavsområdet er en av regionene 
i verden med raskest vekst og kraftigst 
økonomi – med en forventet BNP-vekst  
på 5,5 % i 20187 – og her finnes det en 
rekke muligheter for europeiske bedrifter.  
Vi kan hjelpe deg med å utnytte dem.

Utforsk en verden av muligheter i Kina, 
Japan og andre land

flyforbindelser til  
Kina hver uke5

EN VERDEN AV 
MULIGHETER

MOVE FASTER,  
GO FURTHER, TO 
ASIA PACIFIC  

pålitelige

https://mytnt.tnt.com/?locale=no_no#/sign-in
https://www.tnt.com/campaign/no_no/site/movefaster-gofurther-nonipfs.html

