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Tłumaczenia marketingowe
Tłumaczenia marketingowe to jedna ze specjalności naszej agencji. Nasi tłumacze 

mają wieloletnie doświadczenie w pracy z tekstami marketingowymi i public rela-

tions różnego typu, od broszur, ulotek, tekstów kampanii mailingowych, po infor-

macje prasowe, historie sukcesu klienta i profile firmy. Staramy się poznać preferen-

cje Klientów i dostosować styl oraz język tłumaczenia do ich wymagań.

Dla naszych Klientów wykonujemy:

Tłumaczenie materiałów marketingowych różnego typu

•	 broszury

•	 profil firmy

•	 ulotki informacyjne

•	 teksty na strony WWW

•	 skrypty i formularze do kampanii marketingowych

•	 teksty wykorzystywane w kampaniach mailingowych

•	 historie sukcesu klienta

•	 informacje prasowe

Na życzenie naszych Klientów przygotowujemy także skład DTP przetłumaczonych materiałów.Wprowadzenie
Wratislavia Translation House to 

profesjonalna agencja tłumaczeń 

z siedzibą we Wrocławiu, specjali-

zująca się w usługach tłumaczenio-

wych o tematyce biznesowej, eko-

nomicznej oraz IT, a także z zakresu 

systemów SAP.

Misja
Zapewnienie profesjonalnych usług 

tłumaczeniowych skierowanych do 

firm, zawsze w terminie i w ramach 

ustalonego budżetu. 



Języki tłumaczenia

Najczęściej otrzymujemy do tłumaczenia materiały marketingowe w języku angielskim 

i niemieckim, do tłumaczenia na język polski. 

Możemy Państwu również zaoferować tłumaczenia marketingowe z innych języków europejskich. 

Zapraszamy do współpracy

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

rzą profesjonaliści z ponaddziesiecioletnim doświadczeniem. Jest to najlepsza gwarancja 

wysokiej jakości i terminowości realizacji usług tłumaczeniowych.

Kontakt
Wratislavia Translation House Sp. z o.o. 

ul. Powstańców Śląskich 28/30 

53-333 Wrocław

wth@wth.pl 

+48 71 33 50 510

Specyfika tłumaczeń marketingowych
Tłumaczenie tekstów marketingowych wymaga nie tylko znajomości spe-

cyfiki branży, ale także sporej kreatywności i wyczucia językowego ze stro-

ny tłumacza. Teksty marketingowe, poza rzetelnym tłumaczeniem i  nie-

nagannym wykonaniem, potrzebują pewnej lekkości i  niepowtarzalności, 

oryginalności. Z dumą możemy stwierdzić, że w  naszym zespole mamy 

tłumaczy o właśnie takich zdolnościach językowych. Dlatego zaufało nam 

już tak wielu naszych Klientów.



Informacje o usługach Informacje o firmie

Obsługa tłumaczeniowa firm Tłumaczenia finansowe Profil firmy

Tłumaczenia prawnicze Tłumaczenia informatyczne Partner Tłumaczeniowy SAP

Tłumaczenia medyczne Tłumaczenia biznesowe

Tłumaczenia techniczne Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia SAP

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

http://wth.pl/media/file/brochures/WTH_Obsluga_Tlumaczeniowa_Firm.pdf
http://wth.pl/media/file/brochures/WTH_Tlumaczenia_Finansowe.pdf
http://wth.pl/media/file/brochures/WTH_Profil_Firmy.pdf
http://wth.pl/media/file/brochures/WTH_Tlumaczenia_Prawnicze.pdf
http://wth.pl/media/file/brochures/WTH_Tlumaczenia_Informatyczne.pdf
http://wth.pl/media/file/brochures/WTH_Partner_Tlumaczeniowy_SAP.pdf
http://wth.pl/media/file/brochures/WTH_Tlumaczenia_Medyczne.pdf
http://wth.pl/media/file/brochures/WTH_Tlumaczenia_Biznesowe.pdf
http://wth.pl/media/file/brochures/WTH_Tlumaczenia_Techniczne.pdf
http://wth.pl/media/file/brochures/WTH_Tlumaczenia_Przysiegle.pdf
http://wth.pl/media/file/brochures/WTH_Tlumaczenia_SAP.pdf
http://wth.pl/media/file/brochures/WTH_Tlumaczenia_Informatyczne.pdf
http://wth.pl/media/file/brochures/WTH_Tlumaczenia_Finansowe.pdf
http://wth.pl/media/file/brochures/WTH_Tlumaczenia_Biznesowe.pdf
http://wth.pl/media/file/brochures/WTH_Partner_Tlumaczeniowy_SAP.pdf
http://wth.pl/media/file/brochures/WTH_Tlumaczenia_Przysiegle.pdf
http://wth.pl/media/file/brochures/WTH_Tlumaczenia_Prawnicze.pdf
http://wth.pl/media/file/brochures/WTH_Obsluga_Tlumaczeniowa_Firm.pdf
http://wth.pl/media/file/brochures/WTH_Tlumaczenia_Medyczne.pdf
http://wth.pl/media/file/brochures/WTH_Tlumaczenia_SAP.pdf
http://wth.pl/media/file/brochures/WTH_Profil_Firmy.pdf
http://wth.pl/media/file/brochures/WTH_Tlumaczenia_Techniczne.pdf
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dowiedz się więcej
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