
Eksperci od języków europejskich

Obsługa tłumaczeniowa firm



Wprowadzenie
Wratislavia Translation House to profesjonalna agencja tłumaczeń 
z siedzibą we Wrocławiu, specjalizująca się w usługach tłumaczenio-

wych o tematyce biznesowej, ekonomicznej oraz IT, a także z zakresu 
systemów SAP.

Oferujemy usługi tłumaczenia z języków europejskich na język polski. 
Zapewniamy także tłumaczenia z języka polskiego na języki obce.

Usługi

Tłumaczenie + weryfikacja + redakcja

Standardowy proces tłumaczenia obejmuje 3 etapy i angażuje 3 różnych lingwis
tów. W rezultacie gwarantujemy Państwu wysoką jakość usług.
Oferujemy tłumaczenia zwykłe, jak i przysięgłe: 

• dokumentów związanych z działalnością firmy,
• umów,
• procedur,
• instrukcji,
• materiałów szkoleniowych,
• materiałów marketingowych,
• korespondencji handlowej,
• dokumentów przetargowych,
• stron internetowych. 

Usługi graficzne i DTP

Naszą ofertę uzupełniają usługi składu DTP oraz przygotowania graficznego doku-

mentów. Dzięki temu na Państwa życzenie możemy opracować końcowe materiały 
przygotowane do druku w drukarni lub do publikacji na stronach internetowych.

Branże

Dzięki dużemu doświadczeniu w realizacji projektów tłumaczeniowych dla 
różnych branż możemy zaoferować Państwu profesjonalne tłumaczenie tekstów 
z różnych sektorów gospodarki, takich jak na przykład:

• architektura i budownictwo
• bankowość
• budowa maszyn
• edukacja
• finanse
• informatyka
• instytucje publiczne
• logistyka
• materiały budowlane
• medycyna i służba zdrowia

• motoryzacja
• prawo
• przemysł spożywczy
• przemysł zaawansowanych  

technologii
• przemysł naftowy
• sprzedaż detaliczna
• telekomunikacja
• towary konsumpcyjne
• zarządzanie kadrami

Polityka jakości

Celem polityki jakości stosowanej w naszej agencji jest zapewnienie wysokiej ja-

kości tłumaczeń odsyłanych do naszych Klientów. Dlatego właśnie nasza agencja 
wdrożyła system zapewnienia jakości zgodny ze standardami i dobrymi praktyka-

mi obowiązującymi w branży tłumaczeniowej.
 
Specjalistyczne narzędzia

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych narzędzi tłumaczeniowych możemy 
zapewnić Państwu spójność terminologiczną nawet w przypadku 
obszernych zleceń oraz krótkich terminów realizacji. 

Poufność informacji

Nasza agencja bezwzględnie przestrzega zasad związanych z ochroną danych. 
Przekazane nam dane i dokumenty są traktowane jako poufne. Zaufanie naszych 
Klientów i Partnerów jest dla nas najważniejsze.
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