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2,6 millioner

>70 %  
av all direkte 

investering i USA 
fra utlandet, 

kommer fra EU5

935 milliarder 
euro  

UTFORSK EN VERDEN AV 
MULIGHETER I USA  
USA er ikke bare verdens rikeste økonomi, landet er også 
verdens største importør av varer.1 Og EU er en av deres 
viktigste handelspartnere2. I tillegg er det forutsett stabil 
vekst fremover, så det passer bedre enn noensinne å 
målrette seg mot statene – og TNT kan hjelpe deg. 

• Femte største handelspartner

•  Handelsvirksomheten mellom USA og Tyskland 
var verdt 145 milliarder euro9 i fjor

Viktigste eksportvarer10: kjøretøy, maskineri, 
legemidler, medisinsk utstyr, elektronikk

Viktigste importvarer11: kjøretøy, luftfartøy, romfartøy, 
maskineri, medicinteknisk utstyr, elektronikk

• Åttende største handelspartner

•  Handelsvirksomheten mellom Frankrike og 
USA i fjor var verdt 70 milliarder euro15

Viktigste eksportvarer16: maskineri, luftfartøy, 
romfartøy, drikkevarer, legemidler, parfymer, 
kosmetikk

Viktigste importvarer17: luftfartøy, romfartøy, 
mineralske brennstoffer, inkludert olje, maskineri, 
elektronisk utstyr, medisinsk teknisk utstyr

• Sjuende største handelspartner

•  I fjor var handelsvirksomheten mellom USA og 
Storbritannia verdt 94 milliarder euro12

Viktigste eksportvarer13: kjøretøy, maskineri, legemidler, 
teknisk medisinsk utstyr, mineralske brennstoffer, 
inkludert olje

Viktigste importvarer14: luftfartøy, romfartøy, edelsteiner, 
edle metaller, maskineri, elektronisk utstyr, mineralske 
brennstoffer, inkludert olje

• Tiende største handelspartner

•  Handel mellom Italia og USA var verdt 58 
milliarder euro18 i fjor

Viktigste eksportvarer19: maskineri, kjøretøy, 
legemidler, drikkevarer, elektronisk utstyr

Viktigste importvarer20: legemiddelprodukter, 
atomreaktorer og maskineri, luftfartøy, 
medisinske apparater 

HANDEL PÅ DEN 
AMERIKANSKE 
MÅTEN
•  Ikke vær sjenert, selg deg selv og  

prestasjonene dine 

• Ha smilet klart

• Unngå stillhet

• Ha et fast håndtrykk

• Ikke vær sen

• Vær forberedt på frokost-  og middagsmøter

HVEM UTFØRER USA MEST 
HANDEL MED?

MOVE FASTER, GO FURTHER TO THE   

UNITED STATES

SLIK HJELPER TNT DEG MED Å NÅ 
UT TIL FLERE DELSTATER  

PÅ EN RASKERE MÅTE
Vi har 72 års erfaring, uslåelige transittider og god dekning i USA, så TNT er en 

perfekt partner for å nå ut til markedet i USA. 

Landsomfattende 
dekning for Express- og Economy Express-
tjenester via våre fire distribusjonspunkter 

(New York, Chicago, Los Angeles og Miami) 
og vårt nettverk av leveringsdepoter

Komplett 
tilgang 
til verdens største økonomi21

Transatlantisk Boeing 777- 
forbindelse mellom 

USA og 
Europa 
fem ganger i uken

Send varer til og fra USA i dag eller finn ut mer om 
hvordan TNT kan hjelpe bedriften din med å nå ut til 

spennende markeder der – og i resten av verden.
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Start å sende Les mer

utveksles i handel 
mellom EU og  
USA hvert år.6

jobber i USA er støttet av 
handel med EU.8

USA kjøper og selger varer internasjonalt for flere milliarder dollar hvert år – men 
fire av de ti viktigste handelspartnerne deres befinner seg i Europa. 

New York

Miami

Chicago

Los Angeles

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

