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Південна Корея — це
три з 10 найпопулярніших
торгових партнерів ЄС2
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збільшився обіг
імпорту в ЄС із Азії
(до 853 мільярдів євро)
за останній рік6

Аж до 2030 року Азія
буде одним із регіонів
світу, що розвивається
найбільш стрімко5

СВІТ
МОЖЛИВОСТЕЙ
Відкрийте світ можливостей у Китаї, Японії
та в інших країнах

Як один із економічних регіонів світу, що
найбільш стрімко розвивається (згідно
з прогнозами, темп росту НВП сягне 5,5%
у 2018 р.),7 Азіатсько-Тихоокеанський регіон має
безліч можливостей ведення бізнесу з Європою.
Ми допоможемо вийти на цей ринок.

ЧОМУ ВАРТО
ВІДКРИВАТИ НОВІ
МОЖЛИВОСТІ В...

КИТАЇ

ВАЖЛИВА
ПОРАДА
ДЛЯ ВЕДЕННЯ
БІЗНЕСУ
Завжди давайте
й беріть візитні
картки обома
руками

• Величезне населення: 1,415 мільярда8
•Р
 озвиток середнього класу: у 2022 році
76% китайців буде визнано середнім класом
(порівняно з 4% у 2000 р.)9
•Д
 ругий за величиною експортний ринок,
що зростає на 16% на рік: у 2017 році
в Китай із Європи було експортовано товар
на 198 мільярдів євро10
•Н
 айбільший імпортний ринок: у 2017 році в
Китай із Європи було експортовано товар на
375 мільярдів євро11
•Н
 айбільший у світі ринок електронної
комерції12
• Величезний НВП: 10,6 трильйонів доларів США13
•2
 -а за величиною економіка у світі, що зростає
на 6,7% на рік14

Найпопулярніші товари, що
експортуються в Китай: машини та
обладнання, транспортні засоби, літаки,
хімічні речовини, вироби з індустрії моди
та продукти харчування
Найпопулярніші товари, що
імпортуються з Китаю: промислові та
споживчі товари, машини та обладнання,
одяг і взуття

РАДИМО ПРИДИВИТИСЯ ДО...
Японія
3-я за величиною
економіка у світі, НВП
якої в ЄС складає
4,18 трильйони євро15

Сінгапуру
Найпопулярніший пункт
призначення в Азії для штабквартир багатонаціональних
компаній
Індонезії
Країна зі стрімким розвитком
та прогнозованим НВП
більше за 4 трильйони євро
у 2030 р.20

Південна Корея
5-а за величиною
експортна економіка
у світі19
Бутан
Економіка, що зростає
найбільш стрімко
в усьому світі16

Австралії
Економіка цієї країни невпинно
зростає протягом 27 років17

Нової Зеландії
Із цією країною найпростіше
у світі вести бізнес18

ПОЖИВА ДЛЯ РОЗДУМІВ

Сінгапур імпортує 90% власних харчових продуктів
і дедалі більше цікавиться продуктами з Європи.21
ЄС постачає в Китай найбільшу кількість продуктів
харчування, а імпортована їжа швидко стає
популярною.22

ЯК TNT ДОПОМАГАЄ ШВИДШЕ
ВИЙТИ НА НОВІ РИНКИ

Завдяки 72-річному досвіду й обізнаній та активній роботі з АзіатськоТихокеанським регіоном компанія TNT стала лідером у виведенні бізнесу
на цей ринок, що стрімко розвивається.
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авіасполучення
з Китаєм щотижня

Ми вийшли на всі ключові
комерційні центри в

Регулярні рейси до

головних

китайських
комерційних та
виробничих центрів

АзіатськоТихоокеанському
регіоні

23

Більша впевненість із

надійної
доставки

транзитним часом

125 міст АзіатськоТихоокеанського

регіону пов’язані з нашою мережею
доріг із визначеним днем доставки
з послугами імпорту й експорту
«від дверей до дверей»

Почніть надсилати товари в Азіатсько-Тихоокеанський
регіон та отримувати відправлення з нього, або
дізнайтеся більше про те, як TNT може вивести ваш
бізнес на ринки в цьому регіоні та в усьому світі.
Розпочати
відправлення

Дізнатися більше
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