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20% 
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ADUCEȚI LUMEA LA 
DUMNEAVOASTRĂ CU 

FEDEX ȘI TNT

MAI REPEDE, MAI DEPARTE  
CU FEDEX ȘI TNT

Motivele pentru care trebuie să ne alegeți pentru importuri?

Cu ajutorul conectivității oferite de cea mai mare companie aeriană de marfă 
și a mărimii celei mai rapide și întinse rețele rutiere din Europa, importul este 

mai simplu decât credeți.

Noi nu doar expediem bunuri pe piețe noi și interesante 
din toată lumea. Noi le și importăm. Nu ați importat 
încă? Iată motivele pentru care trebuie să o faceți. 

Top 3 importatori în U.E. în 20175

China 
375 de miliarde de euro 
în importuri

S.U.A. 
257 de miliarde de euro 
în importuri

Federația Rusă 
145 de miliarde de euro 
în importuri

Regiuni în centrul atenției: importul din zona 
Asia Pacific și din S.U.A.

S.U.A. – MAI MULT 
DECÂT UN PARTENER 
DE TOP PENTRU 
COMERȚUL CU U.E.11

• Nr. 1 regiunea cu cea mai rapidă creștere in lume până în 20306

• 46% din importurile către U.E. provin din zona Asia Pacific7

• 78 de miliarde de euro creștere anuală a importurilor din Asia în 
U.E. în perioada 2016–20178

• 853 de miliarde de euro valoarea importurilor din Asia în U.E.  
în 20178 

• 10% creștere a importurilor din zona Asia Pacific în U.E. în 
anul trecut9

• 6,8% creștere estimată în această regiune pentru acest an10

ASIA 
CONTINUĂ SĂ 
SE DEZVOLTE 
RAPID

Nr. 1
cel mai mare importator 
de bunuri din lume12

21%
din importurile în U.E. 
provin din S.U.A.13

peste 

70%
din toate investițiile 

directe străine în S.U.A. 
provin din U.E.14

935 
miliarde  
de euro

pe an este valoarea 
comerțului dintre  

U.E. și S.U.A.15

256 
miliarde de 

euro
Valoarea importurilor  

din S.U.A. în U.E.16

99%  
din PIB-ul global acoperit

1,5 milioane
de colete sortate peste 
noapte în centrul din 
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125

Thailanda
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Singapore

Vietnam

Laos

de orașe din zona Asia Pacific sunt 
conectate, inclusiv centrele comerciale 
principale, în: 

7
țări din Orientul 

Mijlociu sunt acoperite 
de către rețeaua 

noastră rutieră extinsă

4
gateway-uri din 
S.U.A. ne oferă 

acoperire completă 
la nivel național 

4.000
de vehicule

în funcțiune în  
 zona Asia Pacific

Peste 
700
de conexiuni 
aeriene 
săptămânale în 
Europa

• Primiți bunurile mai rapid cu ajutorul rețelei noastre 
integrate 

• Accelerați trecerea bunurilor prin vamă cu ajutorul 
serviciului nostru pentru o gestionare completă și cu 
instrumentul dedicat pentru formalitățile vamale

•  Aduceți bunuri din peste 220 de piețe cu procese 
mai rapide și mai simple de import

• Preluați controlul cu instrumentele noastre intuitive 
de expediere și urmărire

• Colaborați cu experți în expedierea de colete și 
cu echipe de peste 425.000 de persoane în lumea 
întreagă și experiență locală în 200 de țări

ADUCEȚI BUNURI DIN 
TOATĂ LUMEA CU DOI 
TRANSPORTATORI DE TALIE 
MONDIALĂ. CU AJUTORUL 
CONEXIUNILOR NOASTRE 
MAI RAPIDE, A ACOPERIRII 
EXTINSE ȘI A DECENIILOR 
DE EXPERIENȚĂ, EFECTUĂM 
IMPORTURILE LA FEL DE 
SIMPLU CA EXPORTURILE.

Începeți să importați astăzi din toată lumea și 
descoperiți cât de simplu este să vă ajutăm să vă 
mișcați mai repede, să mergeți mai departe și să 

vă conectați la piețe de pe tot globul.

Expediați acum Aflați mai multe
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