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POZNAJ ŚWIAT PEŁEN 
MOŻLIWOŚCI W STANACH 
ZJEDNOCZONYCH  
Stany Zjednoczone są nie tylko najbogatszą gospodarką świata, 
ale także największym importerem towarów1. UE jest jednym 
z ich największych partnerów handlowych2. Oznacza to, że 
teraz jest najlepszy moment, aby zwrócić się w stronę Stanów 
– a FedEx Express i TNT, łącząc siły, zabiorą Cię tam szybciej. 

• 5. największy partner handlowy

•  145 miliardów euro9 to łączna wartość towarów, 
którymi Niemcy i Stany Zjednoczone handlowały 
ze sobą w ubiegłym roku

Główne towary eksportowe10: wysokiej klasy 
samochody osobowe, maszyny, leki, wyposażenie 
medyczne, elektronika

Główne towary importowe11: pojazdy, samoloty, 
statki kosmiczne, maszyny, wyposażenie medyczne 
i techniczne, sprzęt elektroniczny

• 8. największy partner handlowy

•  70 miliardów euro15 to wartość towarów, którymi 
Francja i Stany Zjednoczone handlowały ze sobą 
w ubiegłym roku

Najczęściej eksportowane towary16: maszyny, 
samoloty, statki kosmiczne, napoje, leki, 
perfumy, kosmetyki

Najczęściej importowane towary17: samoloty, statki 
kosmiczne, paliwa mineralne, w tym ropa, maszyny, 
sprzęt elektroniczny, sprzęt techniczny i medyczny 

• 7. największy partner handlowy

•  94 miliardy euro12 – łączna wartość towarów, 
którymi Wielka Brytania i Stany Zjednoczone 
handlowały ze sobą w ubiegłym roku

Najczęściej eksportowane towary13: pojazdy, maszyny, 
leki, wyposażenie medyczne i techniczne, paliwa 
mineralne, w tym ropa

Najczęściej importowane towary14: samoloty, statki 
kosmiczne, kamienie szlachetne, cenne metale, 
maszyny, sprzęt elektroniczny, paliwa mineralne,  
w tym ropa

• 10. największy partner handlowy

•  58 miliardów euro18 – łączna wartość towarów, 
którymi Włochy i Stany Zjednoczone handlowały 
ze sobą w ubiegłym roku

Najczęściej eksportowane towary19: maszyny, 
pojazdy, leki, napoje, sprzęt elektroniczny

Najczęściej importowane towary20: produkty 
farmaceutyczne, reaktory nuklearne, maszyny, 
samoloty, sprzęt medyczny 

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI  
BIZNESOWEJ W STYLU 
AMERYKAŃSKIM
•  Zapomnij o skromności, otwarcie sprzedawaj  

swoje zalety i produkty 

• Uśmiechaj się

• Unikaj ciszy

• Pewnie podawaj rękę

• Pamiętaj o punktualności

•  Przygotuj się na wczesne spotkania przy śniadaniu  
lub obiedzie

Z KIM STANY ZJEDNOCZONE 
PROWADZĄ NAJWIĘCEJ INTERESÓW?

DZIAŁAJ SZYBCIEJ, OSIĄGAJ WIĘCEJ 
- STANY 

ZJEDNOCZONE

W JAKI SPOSÓB FEDEX EXPRESS 
I TNT DADZĄ CI SZYBSZY DOSTĘP 

DO WIELU STANÓW W USA
Mamy 72 lata doświadczenia, szybkie połączenia i bezkonkurencyjny zasięg w 
Stanach Zjednoczonych. Nie ma lepszego wyboru niż FedEx Express i TNT, aby 

rozwinąć Twoją działalność na rynkach po drugiej stronie Atlantyku. 

Bezkonkurencyjna
usługa dostarczania przesyłek kolejnego dnia  
do Stanów Zjednoczonych z Europy

Dostawa 
następnego 

dnia
dla większości kodów pocztowych

99% 
pokrycie globalnego PKB

1,5 mln
paczek sortowanych 
w jedną noc w hubie 

w Memphis
Wiele  
lotów 
w tygodniu 
pomiędzy UE a USA21

Zamawiaj przesyłki do i ze Stanów 
Zjednoczonych już dziś lub dowiedz się więcej 
o tym, jak FedEx Express i TNT mogą pomóc 

Ci działać na całym świecie.
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Rozpocznij nadawanie 
przesyłek

Dowiedz się więcej

rocznie – towary o takiej  
łącznej wartości są  
przedmiotem handlu pomiędzy UE 
a Stanami Zjednoczonymi6

stanowisk pracy w Stanach 
Zjednoczonych opiera się 
na handlu w UE8

Stany Zjednoczone kupują i sprzedają każdego roku na całym świecie towary 
o wartości miliardów dolarów – ale czterech z 10 ich głównych partnerów 
handlowych znajduje się w Europie. 

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

