Szanowni Państwo,
Biuro tłumaczeń języków europejskich VERAMENTE jest firmą współpracującą
z przedsiębiorstwami, biurami tłumaczeń i klientami indywidualnymi na całym
świecie.
Usługi oferowane przez nasze biuro obejmują tłumaczenia pisemne i ustne
na wszystkie języki europejskie, pomoc przy redakcji i korekcie dowolnych tekstów
oraz
usługi
DTP
(przygotowywanie
przetłumaczonych
dokumentów
do druku oraz wdrażanie przetłumaczonych stron internetowych).

Kim jesteśmy?
Biuro tłumaczeń VERAMENTE to nowoczesne biuro tłumaczeń, zorientowane na
ciągły rozwój, poszerzanie wachlarza oferowanych usług i dążenie do perfekcji.
Współpracujemy tylko z najlepszymi tłumaczami, którzy często specjalizują się
w stosunkowo wąskich dziedzinach.
Posługujemy
się innowacyjnymi
narzędziami wspomagającymi
proces
tłumaczenia – narzędziami CAT. Pozwalają one na optymalizację procesu
tłumaczeniowego, eliminację błędów, co w efekcie prowadzi do uzyskania
najwyższej jakości usług,
zarówno
pod
względem
efektywności,
jak i terminowości realizacji.
Gwarantujemy poufność i bezpieczeństwo przekazywanej dokumentacji.
Biuro tłumaczeń ma swoją siedzibę w Bochni, przy ulicy Białej 18A, jednak dzięki
ciągłej dostępności on-line realizujemy projekty i zlecenia klientów z całej Europy.
Zapraszamy do kontaktu i odwiedzenia naszego biura. Zachęcamy także do kontaktu
telefonicznego i mailowego o dowolnej porze.
Jesteśmy dostępni przez cały czas!

W jakich językach tłumaczymy?
angielski
francuski
niemiecki
rosyjski
słowacki
włoski

białoruski
czeski
hiszpański
portugalski
szwedzki
ukraiński

litewski
łotewski
norweski
rumuński
węgierski
i inne

Ile to kosztuje?
Cena tłumaczenia danego tekstu zależy od następujących czynników:
 języka tekstu,
 ilości stron tekstu (1 strona tłumaczenia to 1800 znaków ze spacjami),
 oczekiwanego terminu realizacji.
Poniżej przedstawiamy orientacyjne ceny brutto tłumaczeń
w najpopularniejszych parach językowych:
polski/angielski
polski/rosyjski
polski/ukraiński
polski/niemiecki
polski/włoski
polski/francuski
polski/hiszpański
polski/słowacki

44 PLN
44 PLN
48 PLN
48 PLN
48 PLN
48 PLN
48 PLN
48 PLN

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i współpracy.
Chętnie odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.
Z wyrazami szacunku,
zespół
Biura tłumaczeń języków europejskich
VERAMENTE

VERAMENTE
Biuro tłumaczeń języków europejskich
ul. Biała 18A
32-700 Bochnia, PL

tel.: +48 501 203 006
e-mail: biuro@veramente.eu
skype: veramente.eu
www.veramente.eu

