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2,6 
millioner

>70%  
af alle udenlandske 

direkte investeringer i 
USA kommer fra EU5

935  
milliarder euro 

OPLEV EN VERDEN AF 
MULIGHEDER I USA  
USA er ikke alene verdens rigeste økonomi, men det er 
også verdens største importør af varer.1 Og EU er en af 
deres største handelspartnere2. Det betyder, at med en 
stabil vækstprognose er tiden inde til at vende blikket 
mod USA – og TNT kan hjælpe dig med at nå derover. 

• femtestørste handelspartner

•  sidste år handlede Tyskland og USA med hinanden 
for 145 milliarder euro9

Største eksportvarer10: luksuspersonbiler, maskiner, 
lægemidler, medicinsk udstyr, elektronik

Største importvarer11: køretøjer, fly, rumfartøjer, 
maskiner, medicinsk og teknisk udstyr, elektronisk udstyr

• ottendestørste handelspartner

•  sidste år handlede Frankrig og USA med 
hinanden for 70 milliarder euro15

Største eksportvarer16: maskiner, fly, rumfartøjer, 
drikkevarer, lægemidler, parfume, kosmetik

Største importvarer17: fly, rumfartøjer, mineralske 
brændstoffer, herunder olie, maskiner, elektronisk 
udstyr, medicinsk og teknisk udstyr 

• syvendestørste handelspartner

•  sidste år handlede Storbritannien og USA med hinanden 
for 94 milliarder euro12

Største eksportvarer13: køretøjer, maskiner, lægemidler, 
medicinsk og teknisk udstyr, mineralske brændstoffer, 
herunder olie

Største importvarer14: fly, rumfartøjer, ædelsten, ædle 
metaller, maskiner, elektronisk udstyr, mineralske 
brændstoffer, herunder olie

• tiendestørste handelspartner

•  sidste år handlede Italien og USA med 
hinanden for 58 milliarder euro18

Største eksportvarer19: maskiner, køretøjer, 
lægemidler, drikkevarer, elektronisk udstyr

Største importvarer20: lægemidler, atomreaktorer 
og maskiner, fly, medicinske instrumenter

SAMHANDEL PÅ DEN 
AMERIKANSKE MÅDE
•  Vær ikke beskeden, sælg dig selv og dine 

resultater 

• Hav let til smil

• Undgå stilhed

• Giv et fast håndtryk

• Kom til tiden

•  Vær forberedt på tidlige morgen- eller 
aftensmadsmøder

HVEM HANDLER USA  
MEST MED?

MOVE FASTER, GO FURTHER I    

USA

SÅDAN TAGER TNT DIG TIL  
FLERE STATER, HURTIGERE

Vi har 72 års ekspertise, markedets bedste transittider og omfattende dækning 
i USA, så der er ingen, der er bedre end TNT, når det kommer til at føre din 

forretning over Atlanten. 

Lands- 
dækkende 

Express- og Economy Express-services 
via vores fire gateways (New York, 
Chicago, Los Angeles, Miami) samt 

vores netværk af depoter

Fuld  
adgang 
til verdens største økonomi21

Transatlantisk forbindelse 
med Boeing 777 mellem 

USA og 
Europa 
fem gange om ugen

Begynd at sende til og fra USA i dag, eller få mere 
at vide om, hvordan TNT kan forbinde dig med 

spændende markeder dér – og over hele kloden.
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Start booking Få mere at vide

handles der for om 
året mellem EU  

og USA6

jobs i USA er skabt af 
handlen med EU8

USA køber og sælger varer for milliarder af dollars hvert år over hele verden – men 
fire af landets ti største handelspartnere ligger i Europa. 

New York

Miami

Chicago

Los Angeles

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

