
10 % 
tvoří nárůst importu 
z Asie za minulý rok  
(na 853 miliard eur).2

15% 
navýšení importu  

oproti exportu u malých 
a středních podniků na 
5 hlavních trzích EU.3

20 % 
činí roční růst importních 
trhů v Norsku, Jižní Korei 

a Mexiku.4

10 % 
malých a středních podniků, 

kteří dosud nedováželi 
zboží, nyní import zvažují.3

1,856 
bilionu eur

je aktuální hodnota importního 
trhu Evropské unie.1

322 
miliard eur

činí hodnota obchodu mezi 
malými a středními podniky EU 

a zemí mimo EU.3

DOVÁŽEJTE ZBOŽÍ 
Z CELÉHO SVĚTA DÍKY 

FEDEX A TNT

POSÍLEJTE RYCHLEJI A 
DOSÁHNĚTE DÁLE S FEDEX A TNT

Proč si pro dovoz zboží vybrat právě nás?

Díky spojení největších nákladních aerolinií světa a rozsáhlé evropské silniční 
sítě je dovoz zboží snadnější než kdy předtím.

Export zboží do celého světa není naší jedinou 
doménou. Zabýváme se také importem. Ještě zboží 

nedovážíte? Přečtěte si, proč byste měli začít. 

Tři největší dovozci do EU v roce 20175

Čína 
Hodnota importu činí 
375 miliard eur.

USA 
Hodnota importu činí 
257 miliard eur.

Rusko 
Hodnota importu činí 
145 miliard eur.

Zaměření na region: dovážejte z Asie/
Tichomoří a USA

USA – VÍCE NEŽ 
JEN HLAVNÍ 
OBCHODNÍ 
PARTNER EU11

• Nejrychleji rostoucí region světa do roku 2030.6

• 46 % činí hodnota importu z Asie a Tichomoří do EU.7

• 78 miliard eur tvoří roční nárůst importu z Asie do EU v letech  
2016–2017.8

• 853 miliard eur činila hodnota importu z Asie do EU v roce 2017.8 
• 10% nárůst importu z Asie a Tichomoří do EU za  

minulý rok.9

• 6,8% očekávaný letošní růst v tomto region.10

ASIJSKÝ 
REGION 
NEUSTÁLE 
ROSTE

Č. 1
největší dovozce zboží 
na světě12

21 %
importu do EU pochází 
z USA.13

> 70 %
všech zahraničních 
přímých investic do 
USA pochází z EU.14

935  
miliard eur

činí roční hodnota obchodu mezi 
EU a USA.15

256  
miliard eur

činí hodnota importu z USA do EU.16

99%  
pokrytí globálního HDP.

1,5 mil.
zpracovaných 

zásilek v překladišti 
v Memphisu za noc.

125

Thajsko

Malajsie

Singapur

Vietnam

Laos

propojených měst v Asii a Tichomoří včetně 
významných obchodních center v zemích: 

7
zemí Blízkého 

východu je pokryto 
naší rozsáhlou 

silniční sítí

4
vstupní překladiště 

do USA nám 
zajišťují kompletní 

celonárodní pokrytí 

4000
vozidel 

provozovaných v Asii 
a Tichomoří 700+

leteckých spojení 
v rámci Evropy 
každý týden

• Přepravujte své zboží rychleji díky naší 
integrované síti.

• Urychlete import a export zboží díky naší službě 
celního odbavení a specializovanému celnímu nástroji.

•  Posílejte zboží z více než 220 trhů díky rychlejším 
a snadnějším importním procesům.

• Získejte přehled a kontrolu díky našim 
automatizovaným nástrojům pro sledování a posílání 
zásilek.

• Spolupracujte s experty na přepravu. Ve více než 200 
zemích světa máme 425 000 odborně vyškolených 
zaměstnanců, kteří disponují lokálními znalostmi.

NECHTE SI DOVÉZT ZBOŽÍ 
Z CELÉHO SVĚTA DÍKY 
DVĚMA PRVOTŘÍDNÍM 
PŘEPRAVCŮM. DÍKY 
NAŠIM RYCHLEJŠÍM 
SPOJENÍM, ROZSÁHLÉMU 
POKRYTÍ A DESÍTKÁM LET 
ZKUŠENOSTÍ JE PRO NÁS 
IMPORT STEJNĚ SNADNÝ  
JAKO EXPORT.

Přepravujte zásilky do celého světa ještě dnes. 
Posílejte rychleji a dosáhněte dále – spojte se 

s novými trhy po celém světě!

Poslat zásilku Zjistěte si více
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