Eksperci od języków europejskich
Tłumaczenia biznesowe

Tłumaczenia biznesowe
Tłumaczenia dla biznesu to główny rodzaj tłumaczeń przygotowywanych
przez naszą agencję. Nasi tłumacze mają wieloletnie doświadczenie w obsłudze tłumaczeniowej firm i doskonale znają potrzeby oraz oczekiwania naszych
Klientów. Dzięki sporej liczbie doświadczonych tłumaczy jesteśmy w stanie
sprostać realizacji dużych projektów tłumaczeniowych w tym zakresie.

Specyfika tłumaczeń biznesowych
W tłumaczeniu dokumentów biznesowych kluczową rolę odgrywa czas. Często są to
tłumaczenia przygotowywane w bardzo krótkim czasie – mimo to zawsze profesjonalnie
i zawsze przy zachowaniu wszystkich standardów jakościowych. Tłumaczenie dokumentów biznesowych jest niemożliwe bez zastosowania specjalistycznego oprogramowania
tłumaczeniowego. Dzięki niemu możliwe jest zachowanie spójności tłumaczenia oraz
praca z wieloma plikami jednocześnie.

Języki tłumaczenia

Wprowadzenie

Misja

Wratislavia Translation House to
profesjonalna agencja tłumaczeń
z siedzibą we Wrocławiu, specjalizująca się w usługach tłumaczeniowych o tematyce biznesowej, ekonomicznej oraz IT, a także z zakresu
systemów SAP.

Zapewnienie profesjonalnych usług
tłumaczeniowych skierowanych do
firm, zawsze w terminie i w ramach
ustalonego budżetu.

Ponieważ język angielski jest ogólnie obowiązującym językiem biznesowym oraz z uwagi
na fakt, że większość naszych Klientów to firmy niemieckie bądź współpracujące z podmiotami niemieckimi, wykonujemy głównie tłumaczenia tekstów biznesowych z języka
niemieckiego i angielskiego na język polski oraz z języka polskiego na angielski i niemiecki.

Możemy Państwu zaoferować:
Tłumaczenie dokumentów biznesowych

Tłumaczenia dla branży zarządzania kadrami
•

systemy informatyczne do zarządzania kadrami

•

opisy rozwiązań do zarządzania kapitałem ludzkim

•

zapytania ofertowe

•

szkolenia z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim

•

oferty

•

ankiety, formularze, skrypty

•

umowy

•

materiały marketingowe, broszury, ulotki

•

dokumentacja dot. projektów wdrożenia i aktualizacji oprogramowania

•

teksty na strony WWW dotyczące zarządzania kadrami

•

instrukcje dla użytkowników końcowych

•

prezentacje z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim

•

szkolenia

•

materiały konferencyjne

•

prezentacje

•

wewnętrzna dokumentacja kadrowa

•

materiały e-learningowe

•

analizy finansowe

•

sprawozdania finansowe

•

biznesplany

Nasza agencja działa aktywnie na rynku europejskim od 2005 roku, a nasz zespół two-

•

skrypty sprzedażowe

rzą profesjonaliści z ponaddziesiecioletnim doświadczeniem. Jest to najlepsza gwarancja

•

korespondencja handlowa

wysokiej jakości i terminowości realizacji usług tłumaczeniowych.

•

dokumenty księgowe

Zapraszamy do współpracy

Tłumaczenia dla branży nieruchomości
•

systemy informatyczne do zarządzania nieruchomościami

•

opisy rozwiązań

•

materiały marketingowe, broszury, ulotki

•

teksty na strony WWW dotyczące zarządzania nieruchomościami

•

materiały konferencyjne

Kontakt
Wratislavia Translation House Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 28/30
53-333 Wrocław
wth@wth.pl
+48 71 33 50 510

Broszury informacyjne
Zainteresowały Cię informacje zawarte w tej broszurze? A może szukasz czegoś innego?
Pobierz inne materiały o Wratislavia Translation House i naszych usługach!

Informacje o usługach

Informacje o firmie

Obsługa tłumaczeniowa firm

Tłumaczenia finansowe

Profil firmy

Tłumaczenia prawnicze

Tłumaczenia informatyczne

Partner Tłumaczeniowy SAP

Tłumaczenia medyczne

Tłumaczenia marketingowe

Tłumaczenia techniczne

Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia SAP

dowiedz się więcej
www.wth.pl

