ALL IN 1 PLACE

Kompleksowe usługi tłumaczeniowe w jednym miejscu w 57 językach świata

JAKOŚĆ

ZYSK

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

ZAWSZE DOSTĘPNI

WYGODA

BEZPIECZEŃSTWO IT

Wysoka jakość usług tłumaczeniowych
potwierdzona międzynarodowym
certyfikatem ISO PN-EN 15038:2006

Możliwość realizacji usług
24/7 w Service Non Stop

Rabat dla każdego projektu
Obniżamy koszt tłumaczenia
nawet do 70%

ONE CLICK potwierdzenie zamówień
jednym kliknięciem

Tłumaczymy w czasie 2 razy krótszym
niż nasza konkurencja

Dane informatyczne Klientów
kodowane i przechowywane
na własnych serwerach

PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY
Szanowni Państwo,
od prawie 10 lat, naszym Klientom w Polsce i za granicą, zapewniamy profesjonalne tłumaczenia dla biznesu.
Łącznie, zrealizowaliśmy już ponad 18.000 projektów tłumaczeniowych, wykonanych m.in. dla KGHM Polska Miedź S.A. oraz jego
spółek kapitałowych, Zepter International Poland Sp. z o.o., Koelner S.A., Erbud S.A, NG2 S.A. (marka CCC, Quazi),
LG Electronics Sp. z o.o., Toyota Motors Industries Poland Sp. z o.o., ATM Grupa S.A., WZZ Herbapol S.A. Kronopol Sp. z o.o.
Aby przekonać się jakie najlepsze firmy z Państwa branży stale korzystają z naszych usług, zapraszamy do kontaktu z naszym
biurem. Chętnie udostępnimy kilka z ponad 100 listów referencyjnych.						

ePAROLE - WIEMY, ŻE CENA MA ZNACZENIE
INDYWIDUALNY RABAT dla każdego projektu gwarantuje Państwu oszczędności już od pierwszego zamówienia
Tylko 30,00 PLN netto / stronę obliczeniową w PAKIECIE TOP ENGLISH - zapewniamy stałą, atrakcyjną cenę dla
tłumaczeń specjalistycznych oraz technicznych z i na język angielski.
Dla projektów o większym wolumenie, proponujemy JESZCZE KORZYSTNIEJSZĄ, INDYWIDUALNĄ CENĘ ZA CAŁY
PROJEKT.
Dbamy, aby z biegiem czasu czerpali Państwo dodatkowe korzyści ze współpracy z nami. Dzięki tworzeniu indywidualnych
baz pamięci tłumaczeniowych dla każdego Klienta, KOSZT KOLEJNYCH TŁUMACZEŃ MOŻE SIĘ ZNACZĄCO OBNIŻYĆ.

...BO JAKOŚĆ JEST OCZYWISTA
Oferujemy NAJKORZYSTNIEJSZĄ W POLSCE CENĘ NA TŁUMACZENIA pisemne wykonane zgodnie z NORMĄ ISO
EN-PN 15038:2006 (tłumaczenie + weryfikacja + redakcja).
Wszystkie tłumaczenia ustne wykonują dla Państwa najlepsi tłumacze w Polsce - specjaliści z minimum 10-letnim
doświadczeniem.

SPRAWDŹ NAS - BEZPŁATNIE
Abyśmy mogli zagwarantować Państwu NAJKORZYSTNIEJSZĄ CENĘ za realizację usługi, wystarczy przesłać mailem
dokumenty do BEZPŁATNEJ WYCENY. Po weryfikacji dokumentów, ustalimy jaka jest ilość powtórzeń w tekście i odliczymy
je, obniżając tym samym koszt tłumaczenia.
Na Państwa życzenie, chętnie wykonamy bezpłatne tłumaczenie próbne (tekst do 1500 znaków ze spacjami).
Zawsze jesteśmy otwarci na negocjacje cenowe.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami.

ABY USTALIĆ INDYWIDUALNY RABAT
zadzwoń

Dział Sprzedaży i Marketingu
tel.: +48 71 344 30 81

+48 71 344 30 81
+48 533 810 200

Dział Obsługi Klienta
tel./faks: +48 71 791 68 81
Service Non Stop: +48 508 055 808

PROMOCJA MIESIĄCA
sprawdź na
www.ePAROLE.pl

Mobile: +48 533 810 200
dhandlowy@eparole.pl

wroclaw@eparole.pl

ALL IN 1 PLACE - KOMPLEKSOWE USŁUGI TŁUMACZENIOWE W 1 MIEJSCU
1st CLASS TRANSLATION

1st CLASS MULTIMEDIA

tłumaczenia pisemne zgodnie z normą ISO EN-PN 15038
tłumaczenia przysięgłe, specjalistyczne, techniczne z ponad
40 branż
weryfikacja i korekta tekstów
post-edycja
przygotowanie tekstów do publikacji

tłumaczenie prezentacji multimedialnych,
usługi obcojęzycznych lektorów do nagrań studyjnych, dubbing
filmowy
przygotowanie obcojęzycznych napisów do filmów
i prezentacji
wynajem sprzętu multimedialnego

1st CLASS CONFERENCES

1st CLASS CONSULTING

PAKIET KONFERENCJA ALL INCLUSIVE – tłumaczenie
+ sprzęt nagłaśniający do tłumaczenia symultanicznego + sprzęt
dodatkowy (mikrofony / rzutniki / ……) obsługa techniczna
PAKIET BUSINESS MEETING – tłumaczenie
+ sprzęt nagłaśniający do tłumaczenia konsekutywnego + sprzęt
dodatkowy (mikrofony)
PAKIET BASIC – tłumaczenie ustne konsekutywne
lub symultaniczne bez konieczności wynajmu sprzętu i obsługi
technicznej

doradztwo w zakresie posiadanych baz tłumaczeniowych
(TM) i/lub glosariuszy
bezpłatne doradztwo w zakresie doboru najlepszych rozwiązań
językowych dla projektów o szczególnie dużym wolumenie,
realizowanych etapami, w kilku kombinacjach językowych itp;
bezpłatne doradztwo w zakresie organizacji obcojęzycznych
konferencji, szkoleń i spotkań biznesowych.

1st CLASS LOCALIZATION

1st CLASS OUTSOURCING

lokalizacja istniejących lub tworzonych stron internetowych
także z aplikacjami flash

długoterminowy lub jednorazowy wynajem tłumaczy, lektorów,
obcojęzycznych przewodników miejskich

1st CLASS GRAPHIC DESIGN & DTP

KONTAKT

PAKIET BASIC – podstawowa obróbka graficzna
bez konieczności pracy w programach graficznych
(Indesign / Corel, itp)
PAKIET PREMIUM profesjonalny skład DTP w programach
edytorskich tekstów przeznaczonych do publikacji

Dział Sprzedaży i Marketingu
tel.: +48 71 344 30 81
Mobile: +48 533 810 200
dhandlowy@eparole.pl
Dział Obsługi Klienta
tel./faks: +48 71 791 68 81
Mobile: +48 508 055 808
wroclaw@eparole.pl

