
10% 
stigning i importvarer 

fra Asien (til 853 
milliarder euro) i løbet 

af det seneste år2

15% 
flere SMV'er importerer 

end eksporterer på de fem 
største EU-markeder3

20% 
årlig vækst på 

importmarkederne Norge, 
Sydkorea og Mexico4

10% 
af ikke-importerende 
SMV'er forsøger eller 

overvejer at importere3

1.856 
milliarder euro  
Aktuel værdi af EU's  

importmarked1

322 
milliarder euro 

Handelsvolumen mellem SMV'er 
i EU og ikke EU-lande3

LAD VERDEN 
KOMME TIL DIG 

MED TNT

VÆR HURTIGERE,  
KOM LÆNGERE MED TNT 

Hvorfor skal du vælge os til dine importvarer?

Med vores kraftfulde integrerede netværk, der strækker sig over hele kloden, 
er import nemmere, end du tror.

Vi sender ikke bare varer til spændende nye markeder i hele 
verden. Vi importerer dem også. Importerer du ikke endnu?  

Læs her, hvorfor du bør gøre det. 

Top 3 importører til EU i 20175

Importmarkedet vokser med lynets hast

Kina 
375 milliarder euro i 
importvarer

USA 
257 milliarder euro i 
importvarer

Rusland 
145 milliarder euro i 
importvarer

Regioner i fokus: import fra Asien og 
Stillehavsområdet og USA

USA – MEGET MERE  
END EN AF EU'S  
STØRSTE 
HANDELSPARTNERE11

• Den  hurtigst voksende region i verden frem til 20306

• 46% af importvarer til EU kommer fra Asien og Stillehavsområdet7

• Årlig stigning i import på 78 milliarder euro fra Asien til EU,  
2016-20178

• Importvarer for 853 milliarder euro fra Asien til EU i 20178 
• 10% stigning i importvarer fra Asien og Stillehavsområdet til EU  

i løbet af det seneste år9

• Der forventes en vækst på 6,8%i regionen i indeværende år10 

ASIEN 
FORTSÆTTER 
MED AT 
VOKSE 
HURTIGT

Nr. 1
verdens største 
importør af varer12

21%
af importvarer til EU 
kommer fra USA13

>70%
af alle udenlandske 

direkte investeringer i 
USA kommer fra EU14

935  
milliarder euro
handles der årligt for 
mellem EU og USA11

256  
milliarder euro

Værdien af importvarer  
fra USA til EU16

125

Thailand

Malaysia

Singapore

Vietnam

Laos

byer i Asien og Stillehavsområdet er 
forbundet, herunder store erhvervscentre i:

7
lande i Mellemøsten 

er dækket af 
vores omfattende 

vejnetværk

4
amerikanske gateways 
giver os fuldstændig 

landsdækkende 
dækning 

4.000
køretøjer i 

drift i Asien og 
Stillehavsområdet

700+
ugentlige 
flyforbindelser 
i Europa

• Få dine varer hurtigere med vores integrerede 
netværk 

• Få dine varer hurtigt gennem tolden med vores 
fuldt administrerede fortoldnings-service og  
AEO-status

•  Hent varer hjem fra over 220 markeder med 
hurtigere, mere gnidningsfri importprocesser

• Tag kontrollen med vores intuitive forsendelses-  
og sporingsværktøjer

• Arbejd med pakkeeksperter, som har lokal viden 
i mere end 200 lande

VI KAN HJÆLPE DIG MED 
AT SKAFFE VARER FRA 
HELE VERDEN.  
MED VORES HURTIGE 
OG BEKVEMME SERVICES, 
EKSPANSIVE DÆKNING OG 
ÅRTIERS EKSPERTISE GØR 
VI IMPORT LIGE SÅ SIMPEL 
SOM EKSPORT.

Begynd at importere fra hele verden i dag, 
og oplev, hvor nemt vi gør det for dig at være 

hurtigere, komme længere og få adgang til nye 
markeder over hele verden.

Book nu Få mere  
information
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200+
lande og områder

i hele verden

Markedsførende  i:

Brasilien

Chile

Argentina

5 flyforbindelser
til Kina hver uge

års  
handelserfaring72
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