
VARFÖR SKA DU UTFORSKA 
MÖJLIGHETER I ...

KINA

60 % 
av världens 
befolkning  

lever i Asien1

Topp 10
Kina, Japan och Sydkorea 
är tre av de tio länder som 

EU handlar mest med2

673 
miljarder €
i exporter till Asien från EU4

853 
miljarder €
i importer från Asien till EU3 

Nummer 1 
Asien kommer att vara  
den snabbast växande 
regionen i världen  
till 20305

10 % 
ökning av EU-importer 

från Asien (till 853 
miljarder €) under det 

senaste året6

• Enorm befolkning: 1,415 miljarder8

•  Växande medelklass: 76 % av Kinas befolkning 
kommer att räknas som medelklass år 2022, 
jämfört med 4 % 20009 

•  Näst största exportmarknaden med en 
tillväxt på 16 % om året: 198 miljarder € i varor 
exporterades till Kina från EU år 201710

•  Största importmarknaden: 375 miljarder € i 
varor importerades från Kina till EU år 201711

• Världens största marknad för e-handel12 

• Enorm BNP: 10,6 biljoner13 

•  Näst största ekonomin i världen, växer med 
6,7 % om året14

Främsta exporterna till Kina: maskiner  
och utrustning, motorfordon, flygplan, 
kemikalier, mode och sjukvårdsprodukter

Främsta importerna från Kina: industriella 
och konsumentriktade varor, maskiner 
och utrustning, skor och kläder

ATT TÄNKA PÅ
Singapore importerar 90 % av sin mat och är alltmer 
intresserade av europeiska produkter.21 EU är Kinas 
största matleverantör och importerad mat blir hela 
tiden allt populärare.22

HÅLL ETT ÖGA PÅ ...

ETT 
AFFÄRSTIPS

Lämna alltid över 
och ta emot 

visitkort med båda 
händerna

Japan 
Världens tredje största 
ekonomi med ett 
BNP som EU — 4,18 
biljoner €15 

Sydkorea 
5:e största 
exportekonomin i 
världen19

Indonesien 
växer snabbt med en 
beräknad BNP på över  
4 miljarder € år 203020 

Nya Zeeland 
Världens enklaste land att 
göra affärer med18

Bhutan 
Den snabbast 
växande ekonomin i 
världen16

Singapore 
Främsta platsen i Asien 
för multinationella 
företags huvudkontor

Australien 
Ekonomin har varit 
recessionsfri i 27 år17

TNT TAR DIG TILL FLER 
MARKNADER, SNABBARE

Med 72 års expertis och omfattande närvaro i, och kunskaper om, Asien 
och Stillahavsregionen passar TNT bäst för att ta din verksamhet till den här 

växande marknaden.  

Nå alla viktiga 
handelscentra
i Asien och Stillahavsregionen23   

Större säkerhet med

  
transittider 

Regelbundna flyg till 

stora
kinesiska handels- och 

produktionscentra 

125 APAC-
städer

sammanlänkade med  
vårt dagsbestämda  

bilnätverk och våra dörr-till- 
dörr-tjänster för import  

och export   
Börja skicka till och från Asien och 

Stillahavsregionen idag eller ta reda på mer om 
hur TNT kan knyta dig till marknaderna i den 

här regionen – och över hela världen. 
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Börja skicka Läs mer här

Som en av världens snabbast växande och 
mäktigaste ekonomiska regioner i världen – med 
en BNP-tillväxt som förväntas nå 5,5 % 20187 – 
Asien och Stillahavsregionen är full av möjligheter 
för europeiska företag, och vi kan hjälpa dig att 
nå dem. 

Utforska en värld av möjligheter i Kina, 
Japan och mer

flygförbindelser till 
Kina varje vecka5

EN VÄRLD AV  
MÖJLIGHETER

MOVE FASTER, GO FURTHER 
— TILL ASIEN OCH 

STILLAHAVSREGIONEN  

tillförlitliga

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

