PASAULIS ATKELIAUJA
PAS JUS PADEDANT
„FEDEX“ IR TNT

Mes ne tik siunčiame prekes į įdomias naujas rinkas
visame pasaulyje. Jas taip pat importuojame. Dar nesate
nieko importavę? Parodysime, kodėl turėtumėte.
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375 mlrd. vertės importas

JAV
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Rusija
145 mlrd. vertės importas

Dėmesys regionams: importas iš Azijos ir
Ramiojo vandenyno regiono bei JAV
• Nr. 1 sparčiausiai iki 2030 m. išaugsiantis regionas6
• 46 % importo į ES patenka iš Azijos ir Ramiojo vandenyno regiono7
• 78 mlrd. eurų kasmetinis importo iš Azijos į ES augimas
2016–2017 m.8
• 853 mlrd. eurų vertės importas iš Azijos į ES 2017 m.8
• 10 % išaugęs importas iš Azijos ir Ramiojo vandenyno regiono į ES
per pastaruosius metus9
• 6,8 % augimas regione prognozuojamas šiais metais10

AZIJA IR
TOLIAU
SPARČIAI
AUGA

JAV – ŽYMIAI
DAUGIAU NEI
SVARBIAUSIA
ES PREKYBOS
11
PARTNERĖ

> 70 %

visų tiesioginių užsienio
investicijų JAV atlieka ES14

935 mlrd.
eurų

Nr. 1

256 mlrd.
eurų

21 %

Stambiausia prekių
importuotoja pasaulyje12

vertės metinė prekyba
tarp ES ir JAV15

prekių ES importuojama
iš JAV13

Importo iš JAV į ES vertė.16

JUDĖKITE SPARČIAU, PASIEKITE
DAUGIAU SU „FEDEX“ IR TNT
Kodėl turėtumėte pasirinkti mus importuodami prekes?
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Azijos ir Ramiojo vandenyno regiono
miestų susisiekimas, įskaitant susisiekimą
su pagrindiniais komercijos centrais šiose
šalyse:
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ATSIVEŽKITE PREKIŲ IŠ VISO
PASAULIO NAUDODAMIESI
DVIEJŲ PASAULINIO LYGIO
VEŽĖJŲ PASLAUGOMIS.
GREITESNIS SUSISIEKIMAS,
PLATI APRĖPTIS IR
DEŠIMTYS METŲ
PATIRTIES – SU MUMIS
IMPORTUOTI LENGVA, KAIP
IR EKSPORTUOTI.

700+
skrydžių per
savaitę Europoje

• Gaukite prekes greičiau naudodamiesi mūsų
integruotu tinklu
• Sklandus muitinis įforminimas naudojantis mūsų
paprasta išmuitinimo paslauga ir
tam skirtu įrankiu
• Atsisiųskite prekių iš daugiau nei 220 rinkų
importuodami greičiau ir sklandžiau
• Perimkite kontrolę naudodamiesi mūsų siuntimo
ir sekimo įrankiais
• Bendradarbiaukite su siuntų ekspertais, turinčiais
425 000 komandos narių visame pasaulyje ir
patirties 200 šalių

Naudojantis didžiausiomis pasaulyje krovininėmis oro linijomis bei greičiausiu ir
plačiausiu Europoje kelių tinklu importuoti prekes paprasčiau, negu galvojate.

Pradėkite importuoti prekes iš viso pasaulio
šiandien ir pamatysite, kaip paprasta su mumis
judėti sparčiau, pasiekti daugiau ir prisijungti
prie naujų pasaulio rinkų.
Siųskite dabar

Sužinokite
daugiau

Šaltiniai
Eurostat

1

Eurostat

2

https://www.british-business-bank.co.uk/wp-content/uploads/2018/03/Internationalisation-of-European-SMEs-2018-FINAL-

3

VERSION.pdf
Eurostat

4
5

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_122530.pdf

6

https://thediplomat.com/2017/12/asia-to-stay-worlds-fastest-growing-region-through-2030/

Eurostat

7

https://www.forbes.com/sites/pamelaambler/2017/10/30/where-young-chinese-billionaires-are-making-their-wealth-and-

8

spending-it/#294b41547fb6
Eurostat

9

10

http://www.worldbank.org/en/region/eap/publication/east-asia-pacific-economic-update

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20180419-1?inheritRedirect=true

11

http://www.visualcapitalist.com/visualizing-the-worlds-largest-importers-in-2017/

12

Eurostat

13

https://www.cnbc.com/2018/06/09/reuters-america-factbox-import-tariffs-eu-versus-united-states.html

14

15

https://money.cnn.com/2018/07/11/news/economy/us-eu-tariffs-trade/index.html

16

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113465.pdf

