ШВИДКА ДОСТАВКА В БУДЬ-ЯКУ ТОЧКУ

СПОЛУЧЕНИХ
ШТАТІВ АМЕРИКИ

ВІДКРИЙТЕ СВІТ
МОЖЛИВОСТЕЙ У
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ
АМЕРИКИ

США не лише має найбагатішу економіку у світі, але
й є найбільш активним імпортером товарів на планеті1. А ЄС
посідає верхівку списку головних торгових партнерів США2. Це означає,
що за прогнозами безперервного зростання зараз саме час звернути
свою увагу на Америку, і TNT допоможе вам вийти на ринок США.
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ІЗ ЯКИМИ КРАЇНАМИ США
СПІВПРАЦЮЄ НАЙБІЛЬШ АКТИВНО?
Щороку США по цілому світу купляє та продає товари загальною вартістю
в мільярди доларів. Але чотири з 10 її найбільш затребуваних партнерів
розташовані в Європі.

НІМЕЧЧИНА
•

5-й за величиною торговий партнер

•	145 мільярдів євро9 склав обіг між Німеччиною
та США в минулому році
Найпопулярніші експортовані товари10:
високоякісний пасажирський транспорт, машини,
фармацевтичні продукти, медичне обладнання,
електроніка
Найпопулярніші імпортовані товари11: літаки,
космічні апарати, машини, медичне й технічне
обладнання, електронне обладнання

ВЕЛИКА
БРИТАНІЯ
•

7-й за величиною торговий партнер

•	94 мільярди євро12 склав обіг між
Великобританією та США в минулому році
Найпопулярніші експортовані товари13:
транспортні засоби, машини, фармацевтичні
та медичні продукти, технічне обладнання,
мінеральне паливо включно з олією
Найпопулярніші імпортовані товари14: літаки,
космічні апарати, дорогоцінне каміння, коштовні
метали, машини, електронне обладнання,
мінеральне паливо включно з олією

ФРАНЦІЯ
•

8-й за величиною торговий партнер

•	70 мільярдів євро15 склав обіг між Францією
та США в минулому році
Найпопулярніші експортовані товари16:
машини, літаки, космічні апарати, напої,
фармацевтичні продукти, парфуми, косметика
Найпопулярніші імпортовані товари17:
літаки, космічні апарати, мінеральне паливо
включно з олією, машини, електронне
обладнання, медичне й технічне обладнання

ІТАЛІЯ
•

10-й за величиною торговий партнер

•	58 мільярдів євро18 склав обіг між Італією
та США в минулому році
Найпопулярніші експортовані товари19:
машини, транспортні засоби, фармацевтичні
продукти, напої, електронне обладнання
Найпопулярніші імпортовані товари20:
фармацевтичні вироби, ядерні реактори,
машини, літаки, медичні інструменти

ЯК ВЕСТИ БІЗНЕС
ПО-АМЕРИКАНСЬКИ
•	Не соромтеся, відкрито продавайте себе
та свої досягнення
•

Радо посміхайтеся

•

Уникайте мовчання

•

Міцно тисніть руку партнерові

•

Будьте пунктуальні

•	Будьте готові до зустрічей під час раннього
сніданку або за вечерею

ЯК TNT ДОПОМАГАЄ ШВИДШЕ
ВИЙТИ НА НОВІ РИНКИ

Ми маємо за плечима 72-річний досвід, неперевершений транзитний час та
всеохопне покриття США, і тому саме TNT може краще за всіх вивести ваш
бізнес на ринки Атлантики.

Повний
доступ

до найбільшої економіки світу21
Трансатлантичні рейси
Boeing 777 сполучають

США та
Європу

По всій
країні

Покриття всієї країни послугами Express
та Economy Express через наші чотири
пересильні пункти (Нью-Йорк, Чикаго,
Лос-Анджелес, Маямі), а також через
нашу мережу депо доставки
Чикаго
Нью-Йорк

п’ять разів на тиждень

Маямі

Лос-Анджелес

Почніть надсилати товари в США та отримувати
відправлення з Америки, або дізнайтеся більше
про те, як TNT може вивести ваш бізнес на ринки
в цьому регіоні та в усьому світі.
Розпочати
відправлення

Дізнатися більше
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