
10 % 
večji uvoz iz Azije 

(do 853 milijard EUR) 
v preteklem letu2

15 % 
večji uvoz MSP  

kot izvoz na petih največjih  
trgih v EU3

20‑ 
odstotna 
letna rast na norveškem, 

južnokorejskem 
in mehiškem uvoznem trgu4

10 % 
MSP, ki ne uvažajo blaga, 
poskušajo ali razmišljajo 

o uvozu3

1856 
milijard EUR

Trenutna vrednost  
uvoznega trga EU1

322 
milijard EUR

Obseg trgovanja med MSP v EU 
in državami zunaj EU3

PRIPELJITE SVET 
PRED SVOJ PRAG 

Z DRUŽBAMA FEDEX IN TNT

BODITE HITREJŠI IN SEZITE DLJE 
Z DRUŽBAMA FEDEX IN TNT

Zakaj smo prava izbira za uvoz vašega blaga?

Zaradi povezljivosti največjega svetovnega letalskega tovornega omrežja 
in razpona najhitrejšega, najširšega evropskega cestnega omrežja je uvoz 

blaga lažji, kot si mislite.

Naše storitve ne zajemajo le pošiljanja blaga na nove 
zanimive trge po vsem svetu. Z nami lahko blago 

tudi uvozite. Če še ne uvažate, navajamo nekaj razlogov za. 

Trije največji uvozniki v EU leta 20175

Kitajska 
375 milijard EUR 
iz uvozov

Združene države 
257 milijard EUR 
iz uvozov

Rusija 
145 milijard EUR 
iz uvozov

Območja v središču: uvoz iz območja Azija – 
Pacifik in Združenih držav

ZDRUŽENE 
DRŽAVE – VEČ 
KOT LE NAJVEČJA 
TRGOVINSKA 
PARTNERICA EU11

• Prvo najhitreje rastoče območje na svetu do leta 20306

• 46 % uvozov v EU izhaja iz območja Azija – Pacifik7

• 78 milijard EUR znaša medletna rast uvozov iz Azije v EU,  
2016–20178

• 853 milijard EUR znaša vrednost uvozov iz Azije v EU 
v letu 20178 

• 10‑odstotno povečanje uvozov iz območja Azija – Pacifik v EU  
v preteklem letu9

• 6,8‑odstotna rast, predvidena za to območje v letošnjem letu10

AZIJA ŠE 
NAPREJ 
HITRO RASTE

Št. 1
največji uvoznik blaga 
na svetu12

21 %
uvozov v EU izhaja 
iz Združenih držav13

> 70 %
vseh neposrednih tujih 

naložb v Združene 
države izhaja iz EU14

935 milijard 
EUR

znaša letno trgovanje med  
EU in Združenimi državami15

256 milijard 
EUR

je vrednost uvoza iz Združenih  
držav v EU16

99‑odstotna   
pokritost globalnega BDP

1,5 mio
čez noč razvrščenih 
paketov v vozlišču 

v Memphisu 
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Tajska

Malezija

Singapur

Vietnam

Laos

povezanih mest z območja Azija – 
Pacifik, vključno z velikimi komercialnimi 
središči v državah: 

7
Države Bližnjega 
vzhoda pokriva
naše obsežno 

cestno omrežje

4
Prehodne 

točke v ZDA 
nam omogočajo 

pokrivanje 
vseh zveznih držav 

4.000
vozil obratuje 
na območju 

Azija – Pacifik
Vsaj 
700
letalskih povezav 
na teden v Evropi

• Hitrejši uvoz blaga z našim integriranim omrežjem 
• Pospešite carinjenje vašega blaga z našima v celoti 

upravljano storitvijo carinjenja in namenskim  
orodjem za carinjenje

•  Oskrba z blagom z več kot 220 trgov s hitrejšimi 
in nemotenimi uvoznimi postopki

• Prevzemite nadzor z našimi intuitivnimi orodji 
za pošiljanje in sledenje pošiljkam

• Sodelovanje s strokovnjaki za pakete s 425.000 
člani ekip po vsem svetu in lokalnim znanjem 
v 200 državah

UVOZITE BLAGO 
Z VSEGA SVETA Z DVEMA 
PRVOVRSTNIMA 
PREVOZNIKOMA. 
UVOZ JE ZA NAS TAKO 
PREPROST KOT IZVOZ. 
TO NAM OMOGOČAJO 
HITREJŠE POVEZAVE, 
IZJEMNA POKRITOST 
IN DESETLETJA IZKUŠENJ.

Začnite uvažati blago z vsega sveta 
še danes. Odkrijte, kako lahko z nami 

na preprost način postanete hitrejši, sežete 
dlje in se povežete z novimi trgi po vsem svetu.
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