
10% 
toename import uit 

Azië (naar € 853 miljard) 
in het afgelopen jaar2

15% 
meer mkb's/kmo's 

importeren dan exporteren 
in de top 5 EU-markten3

20% 
jaarlijkse groei van 

de importmarkten in 
Noorwegen, Zuid-Korea 

en Mexico4

10% 
van de mkb's/kmo's die niet 
importeren zijn dat aan het 

proberen of overwegen3

€ 1.856 
miljard

Huidige waarde van de 
importmarkt van de EU1

€ 322 
miljard

Het handelsvolume tussen  
mkb's/kmo's in de EU met landen 

buiten de EU3

BRENG DE WERELD 
NAAR U TOE MET 

FEDEX EN TNT

GA SNELLER EN VERDER MET 
FEDEX EN TNT

Waarom zou u voor ons moeten kiezen voor uw importgoederen?

Het is eenvoudiger dan u denkt om te importeren, dankzij de verbinding van 
's werelds grootste luchtvrachtmaatschappij met het grootste  

Europese wegennetwerk.

We exporteren niet alleen goederen naar interessante, nieuwe 
markten over de hele wereld. We importeren ze ook. Importeert 

u nog niet? Dit is waarom u dat wel zou moeten doen. 

Top 3 importeurs naar de EU in 20175

China 
€ 375 miljard aan 
importgoederen

VS 
€ 257 miljard aan 
importgoederen

Rusland 
€ 145 miljard aan 
importgoederen

Focus op regios: importeren vanuit  
Azië-Pacific en de VS

DE VS – VEEL MEER 
DAN ALLEEN EEN 
BELANGRIJKE 
HANDELSPARTNER 
VAN DE EU11

• Nr. 1 snelst groeiende regio van de wereld tot 20306

• 46% van de import naar de EU komt uit Azië-Pacific7

• Import vanuit Azië naar de EU is gestegen met € 78 miljard tussen 
het jaar 2016-20178

• De importwaarde van Azië naar de EU bedroeg in 2017  
€ 853 miljard8 

• 10% toename van import vanuit Azië-Pacific naar de EU vorig jaar9

• Er wordt verwacht dat de groei met 6,8% toeneemt in de regio 
dit jaar10

AZIË BLIJFT 
SNEL 
GROEIEN

Nr. 1
's werelds grootste 
importeur van 
goederen12

21%
van de importgoederen 
naar de EU komt uit de VS13

>70%
van alle buitenlandse 

directe investeringen in 
de VS zijn afkomstig uit 

de EU14€ 935 
miljard

per jaar wordt er 
verhandeld tussen 
de EU en de VS15 

€ 256 
miljard
De importwaarde van 

de VS en de EU16

99%  
van wereldwijde BBP gedekt

1,5 m
pakketten worden 

's nachts gesorteerd in 
de hub in Memphis

125

Thailand

Maleisië

Singapore

Vietnam

Laos

steden verbonden in Azië-Pacific 
waaronder grote commerciële centra in: 

7
Landen in het Midden-
Oosten worden gedekt 
door ons uitgebreide 

wegennetwerk

4
Gateways van de VS
bieden een complete 

landelijke dekking 

4.000
voertuigen

op de weg in  
Azië-Pacific 700+

wekelijkse 
luchtverbindingen
in Europa

• Ontvang uw goederen sneller met ons 
geïntegreerde netwerk 

• Uw materialen snel door de douane met onze 
volledig verzorgde inklaring en speciale douanetool

•  Importeer goederen uit meer dan 220 markten 
met snellere, soepelere importprocessen

• Neem het heft in handen met onze intuïtieve tools 
om te verzenden en te traceren

• Werk samen met pakketspecialisten met 
425.000 teamleden wereldwijd en lokale kennis in 
200 landen

IMPORTEER GOEDEREN 
UIT DE HELE WERELD 
MET TWEE VERVOERDERS 
VAN WERELDKLASSE. WIJ 
MAKEN IMPORTEREN 
NET ZO EENVOUDIG ALS 
EXPORTEREN MET ONZE 
SNELLE VERBINDINGEN, 
UITGEBREIDE DEKKING EN 
DECENNIA AAN ERVARING.

Begin vandaag nog met importeren vanuit de hele 
wereld en ontdek hoe makkelijk wij het voor u 

maken om sneller en verder te gaan en verbinding 
te maken met nieuwe markten wereldwijd.

Nu verzenden Meer informatie
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