
10 % 
økning i import fra Asia 
(til 853 milliarder euro) i 
løpet av det siste året2

15 % 
flere små og mellomstore 

bedrifter i de 5 viktigste  
EU-markedene har fokus på 
import i stedet for eksport3

20 % 
årlig vekst i 

importmarkedene i  
Norge, Sør-Korea og 

Mexico4

10 % 
av små og mellomstore 

bedrifter som ikke 
importerer varer, prøver 

eller vurderer å importere3

1856 
milliarder euro

Den gjeldende verdien av EUs  
importmarked1

322  
milliarder euro

Handelsvolumet mellom små  
og mellomstore bedrifter i EU  

og land utenfor EU3

TNT KNYTTER  
DEG TIL RESTEN  

AV VERDEN

MOVE FASTER,  
GO FURTHER WITH TNT 

Hvorfor bør du velge oss for din import?

Med det kraftige integrerte og globale nettverket vårt er det enklere  
å importere enn du tror.

Vi sender ikke bare varer til spennende nye markeder  
i hele verden. Vi importerer varer også. Importerer ikke 

bedriften din? Her er grunner til å importere. 

Topp 3 importører til EU i 20175

Importmarkedet er i kraftig vekst

Kina 
Import av varer verdt 375 
milliarder euro

USA 
Import av varer verdt 257 
milliarder euro

Russland 
Import av varer verdt 145 
milliarder euro

Regioner i fokus: import fra Asia/
Stillehavsområdet og USA

USA – MYE MER  
ENN BARE EN AV  
DE VIKTIGSTE  
HANDELSPARTNERNE  
FOR EU11

• Nr. 1 region i verden med størst økonomisk vekst til 20306

• 46 % av varer som importeres til EU kommer fra Asia/
Stillehavsområdet7

• Årlig vekst på 78 milliarder euro for import fra Asia til EU i 
2016–20178

• 853 milliarder euro verdien av varer som ble importert fra Asia 
til EU in 20178 

• 10 % økning innen import fra Asia/Stillehavsområdet til EU i 
løpet av det siste året9

• 6,8 % vekst forventet i området i år10

ASIA 
OPPLEVER EN 
ENORM VEKST

Nr. 1
største importør av 
varer i verden12

21 %
av importvarer til EU 
kommer fra USA13

>70 %
av all direkte investering 

i USA fra utlandet, 
kommer fra EU14

935  
milliarder 

euro
utveksles i handel  

mellom EU og  
USA hvert år15

256  
milliarder 

euro
Verdien av importen  

fra USA til EU16

125

Thailand

Malaysia

Singapore

Vietnam

Laos

byer i Asia/Stillehavsområdet, 
herunder viktige handelssentre i: 

7
Land i Midtøsten 

dekkes av det 
omfattende 

veinettverket vårt

4
Amerikanske 

distribusjonspunkter 
som gir oss komplett 

nasjonal dekning 

4000
kjøretøy i  

drift i Asia/
Stillehavsområdet

700+
ukentlige 
flyforbindelser  
i Europa

• Få varene dine raskere med det integrerte 
nettverket vårt 

• Fullstendig administrerte tjenester for toll og 
AOE-status sørger for at varene tollklareres raskt

•  Finn varer i mer enn 220 markeder med raskere og 
mer sømløse importprosesser

• Hold kontroll med de intuitive verktøyene våre for 
frakt og sporing

• Samarbeid med frakteksperter med lokalkunnskap 
i mer enn 200 land

VI KAN HJELPE DEG MED 
Å IMPORTERE VARER 
FRA HVOR SOM HELST I 
VERDEN. MED RASKE OG 
PRAKTISKE TJENESTER, 
STOR DEKNING OG FLERE 
TIÅR MED EKSPERTISE 
SØRGER VI FOR AT 
IMPORT ER LIKE ENKELT 
SOM EKSPORT.

Importer fra hele verden og oppdag hvor enkelt 
det er å bevege deg raskere, nå lengre og utnytte 

muligheter i nye markeder på global basis.

Send nå Les mer
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200+
land og områder

i hele verden

Bransjeledende tilstedeværelse i:

Brasil

Chile

Argentina

5 flyforbindelser
til Kina hver uke

års erfaring 
innen handel72

https://mytnt.tnt.com/?locale=no_no#/sign-in
https://www.tnt.com/campaign/no_no/site/movefaster-gofurther-nonipfs.html

