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O NAS

Jesteśmy ogólnopolskim biurem
tłumaczeń z siedzibą w Gdańsku.
Z roku na rok poszerzamy bazę swoich
tłumaczy, redaktorów i korektorów.
Współpracujemy tylko z najlepszymi.

Nasze tłumaczenia to efekt fachowej,
rzetelnej i świetnej jakościowo pracy.

Dbamy o to, żeby każdy tekst
wychodzący spod naszego pióra był
nieskazitelny, czytelny, dokładny i
piękny.

przekład literacki

idealny w treści i formie

NASI
T Ł UMACZE

Nasi tłumacze to grupa najbardziej
profesjonalnych zawodowców.
To ludzie z pasją, odpowiedzialni,
dokładni, z ogromnym zasobem wiedzy
i doświadczenia. Każdy projekt jest
najważniejszy.

SPECJALI Ś CI

Specjalizacja gwarantuje lepszą jakość. Powierzamy teksty
tłumaczom wyspecjalizowanym w danej dziedzinie. Mamy
zgrany zespół fachowców i profesjonalistów z wielu sfer psychologia, ekonomia, medycyna, prawo, IT, edukacja i wiele
innych.

KONTROLA

Każdy tekst sprawdzany jest przez dwóch tłumaczy. Pomaga to
wyłapać nawet najdrobniejse błędy. Gotowe zlecenie odsyłane
Klientowi jest tak dobre, jak tylko może być.

Nasze terminy są realistyczne ale tak krótkie, jak to możliwe.

TERMINY

Stawiamy na jakość ale pamiętamy o potrzebach Klientów i
wymogach współczesnego świata. Oferujemy usługi ekspresowe
bez obniżania jakości tłumaczenia.

SPÓJNO ŚĆ

W miarę możliwości każdy tekst tłumaczony przez jednego
tłumacza. Dopiero na etapie redakcji i korekty angażowane są
inne osoby. Zapewnia to spójność w brzmieniu danego tekstu.

tłumaczenia specjalistyczne

nie boimy się wchodzić w
szczegóły

Jesteśmy ludźmi pracującymi dla ludzi.
Rozumiemy wymogi rynku i dopasowujemy swoje usługi
do potrzeb naszych Klientów.

T Ł UMACZENIA

Przetłumaczymy na język obcy i polski.
Nasi tłumacze to filolodzy po
specjalizacji translatorskiej, specjaliści z
danej dziedziny i native speakerzy.

REDAKCJA

Opracujemy teks pod kątem

KOREKTA

Nikt nie jest nieomylny. Oprócz naszych

merytorycznym i stylistycznym.

korektorów.

SK Ł AD

Przygotujemy tekst do druku. Szybko,
sprawnie i dokładnie.

od A do Z

ogarniemy całość

GRAFIKA

W naszym zespole mamy też świetnych
grafików. Opracują oni układ publikacji,
stworzą okładkę, zaprojektują lub
zilustrują książkę, zajmą się typografią.

J Ę ZYKI

Angielski, francuski, niemiecki, włoski,
hiszpański, portugalski, chorwacki,
rosyjski, norweski, szwedzki, chiński,
arabski i inne.

T Ł UMACZYMY

Literaturę piękną, fachową, wydawnictwa
naukowe, poradniki, antologie,
przewodniki, książki kucharskie,
literaturę dla dzieci, powieści dla
młodzieży, komiksy, powieści graficzne,
podręczniki, albumy, czasopisma,
materiały dydaktyczne, broszury,
biuletyny, konspekty reklamowe,
katalogi.

Dobrze napisane

NASZA
GWARANCJA

Działamy na rynku od 5 lat. Założycielką
firmy jest filolożka francuska,
doktorantka UG, Anna Parzyńska, która
jak nikt inny rozumie potrzebę jakości
w tłumaczeniu. Nasi Klienci są zawsze
zadowoleni z poziomu wykonania zleceń
i profesjonalizmu naszych pracowników.

Każdy projekt
jest najważniejszy

KONTAKT

WYCENA
504 828 155

TLUMACZENIA@SITRAXECOLE.EU

