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Č. 1 
největší ekonomika 

na světě.3

Č. 1 
největší partner EU 

pro export.4

Č. 1 
Největší dovozce 
zboží na světě.7

2,6  
milionu

> 70 %  
všech zahraničních 
přímých investic do 
USA pochází z EU.5

935 miliard 
eur  

OBJEVTE SVĚT PLNÝ 
MOŽNOSTÍ 
SPOJENÉ STÁTY 
AMERICKÉ 
Spojené státy jsou nejen nejbohatší ekonomikou světa, ale 
také největším dovozcem zboží na celé planetě.1 Evropská 
unie je jedním z jejich hlavních obchodních partnerů.2  
Díky rozsáhlému pokrytí s propojení sítí FedEx a TNT máte 
nyní nejlepší příležitost zaměřit se na tento zaoceánský trh.

• 5. největší obchodní partner.

•  145 miliard eur9 činí hodnota obchodu mezi 
Německem a USA za minulý rok.

Nejčastěji exportované zboží10: osobní 
automobily vyšší třídy, stroje, léčiva, lékařské 
vybavení, elektronika.

Nejčastěji importované zboží11: vozidla, letadla, 
kosmické lodě, stroje, lékařské a technické 
vybavení, elektronická zařízení.

• 8. největší obchodní partner.

•  70 miliard eur15 činí hodnota obchodu mezi 
Francií a USA za minulý rok.

Nejčastěji exportované zboží16: stroje, letadla, 
vesmírné lodě, nápoje, léčiva, parfémy, kosmetika.

Nejčastěji importované zboží17: letadla, kosmické 
lodě, fosilní paliva včetně ropy, stroje, elektronická 
zařízení, lékařské a technické vybavení. 

• 7. největší obchodní partner.

•  94 miliard eur12 činí hodnota obchodu mezi 
UK a USA za minulý rok.

Nejčastěji exportované zboží 13: vozidla, stroje, 
léčiva, lékařské a technické vybavení, fosilní paliva 
včetně ropy.

Nejčastěji importované zboží 14: letadla, 
kosmické lodě, drahokamy, drahé kovy, stroje, 
elektronická zařízení, fosilní paliva včetně ropy.

• 10. největší obchodní partner.

•  58 miliard eur18 činí hodnota obchodu mezi 
Itálií a USA za minulý rok.

Nejčastěji exportované zboží19: stroje, vozidla, 
léčiva, nápoje, elektronická zařízení.

Nejčastěji importované zboží20: léčiva, jaderné 
reaktory a stroje, letadla, lékařské nástroje.

AMERICKÝ STYL 
OBCHODOVÁNÍ
•  Nebuďte skromní, otevřeně prodejte sebe i své 

úspěchy 

• Usmívejte se

• Vyhýbejte se mlčení

• Při pozdravu pevně stiskněte ruku

• Buďte dochvilní

• Buďte připraveni na ranní i večerní schůzky  

S KÝM SPOJENÉ STÁTY 
NEJVÍCE OBCHODUJÍ?

POSÍLEJTE RYCHLEJI, DOSÁHNĚTE DÁLE – AŽ DO   

SPOJENÝCH STÁTŮ

FEDEX A TNT VÁS DOSTANOU NA 
NOVÉ TRHY RYCHLEJI

Díky našim 72 letem zkušeností, rychlým tranzitním časům a rozsáhlému pokrytí 
USA jsme pro vás nejlepším partnerem při rozšíření vašeho podnikání přes Atlantik. 

Bezkonkurenční 
služba doručení z Evropy do USA do  
druhého dne.

Doručení 
následující 

pracovní den
do většiny oblastí.

99% pokrytí globálního HDP.

1,5 mil.
zpracovaných 

zásilek v překladišti 
v Memphisu za noc.Velké množství  

letů týdně 
mezi EU a USA.21

Začněte posílat své zásilky z/do USA ještě dnes. 
Objevte možnosti, které vám mohou FedEx 
a TNT poskytnout jako podporu pro vaše 

podnikání na všech světových trzích.
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Poslat Přečtěte si více

činí roční objem 
obchodu mezi EU 

a USA.6

pracovních pozic ve 
Spojených Státech závisí 
na obchodu s EU.8

Spojené státy každý rok nakupují a prodávají zboží za miliardy dolarů po celém 
světě. Celkem čtyři z desíti jejich hlavních obchodních partnerů se nachází v Evropě. 
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