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TUTUSTU MAHDOLLISUUK-
SIEN MAAILMAAN  
YHDYSVALLOISSA  
Yhdysvallat ei ole ainoastaan maailman rikkain talousalue, se 
on myös planeetan suurin tavaroiden tuoja.1 EU on yksi sen 
suurimmista kauppakumppaneista2. Tämä tarkoittaa sitä, että kun 
kasvuennuste on tasainen, juuri nyt on paras hetki kääntää katse 
Yhdysvaltojen suuntaan – TNT voi auttaa sinua pääsemään perille. 

• viidenneksi suurin kauppakumppani

•  145 mrd. euroa9 Saksan ja Yhdysvaltojen välisen 
kaupan arvo viime vuonna

Tärkeimmät vientituotteet10: korkealaatuiset 
henkilöautot; koneet; lääkkeet; lääkintälaitteet; 
elektroniikka

Tärkeimmät tuontituotteet11: ajoneuvot; 
lentokoneet ja avaruusteknologia; koneet; 
lääkinnälliset ja tekniset laitteet; elektroniset laitteet

• kahdeksanneksi suurin kauppakumppani

•  70 mrd. euroa15 Ranskan ja Yhdysvaltojen 
välisen kaupan arvo viime vuonna

Tärkeimmät vientituotteet16: koneet; 
lentokoneet ja avaruusteknologia; juomat; 
lääkkeet; hajuvedet; kosmetiikka

Tärkeimmät tuontituotteet17: lentokoneet, 
avaruusteknologia; mineraalipolttoaineet, kuten 
öljy; koneet; elektroniset laitteet; lääkinnälliset ja 
tekniset laitteet 

• seitsemänneksi suurin kauppakumppani

•  94 mrd. euroa12 Yhdistyneiden kuningaskuntien ja 
Yhdysvaltojen välisen kaupan arvo viime vuonna

Tärkeimmät vientituotteet13: ajoneuvot; koneet; lääkkeet; 
lääkinnälliset ja tekniset laitteet; mineraalipolttoaineet, 
esimerkiksi öljy

Tärkeimmät tuontituotteet14: lentokoneet ja 
avaruusteknologia; jalokivet ja arvometallit; koneet; 
elektroniset laitteet; mineraalipolttoaineet, esimerkiksi öljy

• kymmenenneksi suurin kauppakumppani

•  58 miljardia euroa18 Italian ja Yhdysvaltojen 
välisen kaupan arvo viime vuonna

Tärkeimmät vientituotteet19: koneet; ajoneuvot; 
lääkkeet; juomat; elektroniset laitteet

Tärkeimmät tuontituotteet20: lääkkeet; ydinreaktorit 
ja koneet; lentokoneet; lääketieteelliset välineet 

KAUPANKÄYNTI 
AMERIKKALAISEEN  
TAPAAN
•  Älä ole vaatimaton, myy itsesi ja  

saavutuksesi avoimesti. 

• Hymyile usein.

• Vältä hiljaisuutta.

• Purista kättä tukevasti.

• Ole täsmällinen.

•  Ole valmis tapaamisiin varhaisaamiaisella  
tai illallisella.

KENEN KANSSA YHDYSVALLAT 
KÄY ENITEN KAUPPAA?

MOVE FASTER, GO FURTHER    

YHDYSVALLAT

MITEN TNT VIE SINUT USEAMPAAN  
OSAVALTIOON, NOPEAMMIN

Meillä on 72 vuoden kokemus, parhaat kuljetusajat ja kattavat palvelut Yhdysvalloissa. 
Kukaan ei vie yritystäsi Atlantin toiselle puolelle paremmin kuin TNT. 

Maan-
laajuinen 

kattavuus Express- ja Economy 
Express -palveluille neljän 

rahtikeskuksen (New York, Chicago, 
Los Angeles ja Miami) sekä 

paikallisten toimipisteiden kautta

Maailman 
suurin 
talousalue 
täysin saavutettavissasi21

Lentoyhteys yli Atlantin  
Boeing 777 -koneella 

Yhdysvaltojen  
ja Euroopan  
välillä 
viisi kertaa viikossa

Aloita Yhdysvaltojen kuljetukset tänään tai lue lisää 
siitä, miten TNT voi liittää liiketoimintasi tämän alueen 

markkinoihin – ja kaikkialle maailmaan.
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Aloita  
lähettäminen

Lue lisää

vuosittainen 
kaupan arvo EU:n 
ja Yhdysvaltojen 

välillä.6

työpaikkaa Yhdysvalloissa 
EU:n kanssa käytävän 
kaupan ansiosta.8

Yhdysvallat ostaa ja myy miljoonien dollarien arvosta tavaroita kaikkialla maailmassa – 
mutta sen kymmenestä tärkeimmästä kauppakumppanista neljä on Euroopassa. 
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