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- servicii profesionale de traducere si interpretariat –

Societatea noastră vă oferă servicii de traducere si tehnoredactare
computerizată(DTP), localizare, interpretariat pentru conferinţe si organizare de
evenimente corporate, servicii care sperăm că vă vor sprijini în desfăşurarea unor
bune relaţii cu clienţii si partenerii dumneavoastră de afaceri.

Confidenţialitatea întregii colaborări este asigurată prin contracte ferme care cuprind
clauze de confidenţialitate şi loialitate, prin care ne angajăm în acest sens faţă de toţi
partenerii contractuali.

Traducerile în sau din diverse limbi ale globului, strict necesare sau impuse de lege,
autorizate sau nu, documentaţii juridice, tehnice sau medicale, editare de cataloage, carti
tehnice sau site-uri, interpretariat de conferinţă, seminar, audit, întalnire de afaceri, ne stau
la indemână şi reprezintă probleme pe care noi le putem prelua în totalitate.

Globalizarea şi necesitatea companiilor de a fi prezente în cât mai multe ţări, pe
cât mai multe pieţe, au adus cu sine nevoia unei bune comunicări astfel încât
serviciile noastre au devenit adevărate parteneriate în care găsim împreună cele mai
bune căi de a atinge ţintele propuse.

Se creează baze de date si glosare cu terminologia folosită, se lucrează în echipe
formate din mai mulţi traducători, revizori şi terminologi care, împreună cu
managerii de proiect, deservesc fiecare client în parte, iar când situaţia o cere,
serviciile DTP asigură pregătirea documentelor în formatul cerut.

Toate acestea au fost solicitate de clienţii nostri, şi-au dovedit eficienţa pe
parcursul diferitelor proiecte de anvergură sau pe termen lung derulate şi constituie
bunul nostru cel mai de preţ câştigat în tot acest timp.

Beneficiem de încrederea clientilor noştri, încredere câştigată printr-un efort colectiv al
Translator-ilor manifestat în fiecare zi de lucru, şi suntem mândri de parteneriatele create
în acest mod:

NOKIA ROMANIA SRL
GRUPUL Banca Transilvania
ContiTech Fluid Automotive Romania SRL
TENARIS-SILCOTUB S.A.
NEW YORKER ROMANIA SRL
IQUEST Technologies
NEVERFAIL Romania SRL
BUSINESS LOGIC SYSTEMS
YOUR PERSONAL SOFTWARE
UMT CG Software
CODEMART
LVD Company - L V D Napomar S.A.

BECHTEL INTERNATIONAL INC
SC DOMO Retail SA
EMERSON ROMANIA SRL
EVALUESERVE Romania
GENPACT Romania
ŐSB Consulting GmbH
LIDL Romania SCS
BETON & ROHRBAU GMBH & CO. KGTEN
DE’ LONGHI SRL
Roche Romania SRL
WTE Wassertechnik GmbH
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WAM Romania
TIRRENA SCAVI SpA
IMPRESA PIZZAROTTI SpA
ITALFORNI SpA
STRABAG
PREH Group
STI Group Romania
Noerr Finance&Tax
HASIT Romania

STEELCASE
TEN TRANSILVANIA ENERGY SRL
SIMACEK
A.J.O.F.M. Cluj-Napoca
CAMERA DE COMERT ROMÂNO-MAGHIARĂ
NISTORESCU, SOMLEA & co şi TUCĂ,
ZBÂRCEA & co
Cabinet av. Budusan Luiza
Cabinet av. Brehar Claudiu

Societatea noastra are doua sedii, unul la Cluj-Napoca si unul la Brasov, doua puncte de
lucru la Sighetul Marmatiei si Nasaud, 17 angajati permanenti si o echipa destul de
numeroasa de colaboratori cu contract part-time in Romania, Europa, SUA, Canada si
China.

Avem o baza de clienţi cu contracte ferme in toata Europa, pentru care desfăşurăm
proiecte pe termen lung si folosim instrumente de lucru profesionale si programe
specializate necesare serviciilor de traducere, interpretariat si DTP.

Sperăm aşadar că vom putea fi de folos şi corespunde aşteptărilor dumneavoastră.

Vă mulţumim

Director executiv
Grasu Dragos Constantin

Tel: 0731318990
0744573666


