Fordítóiroda Flarus, Moszkva

A "Flarus" fordítóiroda professzionális nyelvészek szolgáltatásait kínálja, minden
fontosabb európai és ázsiai nyelvre kiterjedően.
"Flarus" fordítói iroda főbb prioritásai ‐ hatásos ügyfélvétel és szűk szakirányítottság.
Meggyőződésünk, hogy ez irányú munka lehetővé teszi minőség javítását és fordítási
költségek csökkenését. Folyamatosan végzünk nagyobb volumenű munkákat. Így
olyan komoly fordítókkal tudunk együtt dolgozni, akik számára fontos a folyamatos
megrendelés, és a megbízható teljesítés, hogy megfeleljenek a komoly ügyfelek
igényeinek.

Szakfordítások
A "Flarus" fordítóiroda egy oroszországi cég, amely a fordítói
szolgáltatások széles skáláját kínálja: írásbeli fordítás a világ legtöbb
nyelvéről, fordítások ellenőrzése, szövegek korrektúrája és
szerkesztése, nyomdai előkészítés és számos kiegészítő szolgáltatás.

Mennyibe kerül a fordítás?
A "Flarus" fordítóiroda legfontosabb előnye, hogy szolgáltatásainál az alacsony
árakat magas minőséggel kombinálja. Magasra értékeljük saját munkánkat, de
igyekszünk nem a magas árrés révén, hanem nagyszámú megrendelés gyors és
minőségi teljesítésével nyereségesek lenni. Ezt kisszámú munkatársi gárdánk
speciálisan szervezett munkafolyamatokkal éri el – ez cégünk „know‐how”‐ja. Így
ügyfeleink úgy kapják a legmagasabb szintű szolgáltatásokat, hogy nem kell magas
árat fizetniük érte.
A munka megkezdése előtt mindig tájékoztatjuk az adott fordításra
vonatkozó pontos árajánlatról és határidőkről, és az Ön
visszaigazolása nélkül nem kezdjük el a munkát.

Szakosítás
Jópár évig ismerkedtünk a fordiitói piaccal, mely különböző tárgyú szövegek – üzleti,
termelési, tudományos, egészségügyi, művészeti ‐ forditását túzi ki céljául. Jelen
pillanatban a „Flarus” forditóirodában gyakorlott, nagy tapasztalattal rendelkező
forditók és szerkesztők dolgoznak, akik gyakorlatilag minden témában forditanak.
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Műszaki fordítás
Informatika
Elektrotechnika
Geológia
Olaj és olajfeldolgozás
Logisztika és szállítások
Gépgyártás
Kohászat és fémfeldolgozás
Könnyűipar és textil
Fizika
Matematika
Vegyszer és vegyszeripar
Reklám‐ és marketing‐ szövegek fordítása
Élelmiszeripari fordítások
Építkezéssel és ingatlannal kapcsolatos fordítások
Mezőgazdaság
Jogi fordítások
Pénzügyi fordítás
Orvosi fordítások
Művészeti fordítások
Történelem és földrajz
Bölcsésztudomány és pszichológia
Költészet

A műszaki dokumentáció forditása irodánk kulcsfontosságú szakterülete. Rövid idő
alatt a tudományos és műszaki dokumentumok gyors és minőségi forditását
végezzük.

Fordítóink
Oroszország mindig is híres volt fordítóiról. Széles körben ismert, hogy számos
külföldi költő és író alkotásának orosz kiadása a fordítást végző személyek egyéni
ízlésének és tehetségének köszönhetően sokszor jobbra sikeredett az eredetinél.
Nem ígérjük, hogy a fordítás jobb lesz, mint az eredeti, de garantáljuk, hogy kiváló
minőségben és határidőre elkészítjük!

Csak a legjobb forditókkal dolgozunk.
Jópár évig ismerkedtünk a fordiitói piaccal, mely különböző tárgyú szövegek – üzleti,
termelési, tudományos, egészségügyi, művészeti ‐ forditását túzi ki céljául. Jelen
pillanatban a „Flarus” forditóirodában gyakorlott, nagy tapasztalattal rendelkező

forditók és szerkesztők dolgoznak, akik gyakorlatilag minden témában forditanak.
Folyamatosan végzünk nagyobb volumenű munkákat. Így olyan komoly fordítókkal
tudunk együtt dolgozni, akik számára fontos a folyamatos megrendelés, és a
megbízható teljesítés, hogy megfeleljenek a komoly ügyfelek igényeinek.

Nyelvhordozó
A nyelv ismerői – a nyelvészek, akik az anyanyelvükre fordítanak, és anyanyelvi
közegben élnek. A külföldi hallgatóságnak szánt szövegek fordításakor az adott
nyelvet anyanyelvi szinten beszélő szakember munkája elengedhetetlen. Csak ő
képes megtalálni az egyes kifejezések legpontosabb megfelelőjét a célnyelvben. A
"Flarus" fordítóiroda éppen ilyen szakemberek szolgáltatásai biztosítja.

Szövegszerkesztés
Szöveg stilisztikai átdolgozása – a szöveg átszerkesztése a stílus módosításának
céljából, hogy a szövegben az „egyszerűség és a könnyedség” egyensúlyba
kerüljenek. A szövegek szerkesztését anyanyelvi fordítók végzik – olyan
szakemberek, akiknek a célnyelv az anyanyelvük.
A szöveg lektorálása anyanyelvi szinten történik, és benne foglaltatik a helyesírás,
pontosság, nyelvtan ellenőrzése és a szöveg stílus korrekciója.

Fordítás ellenőrzése
Fordítóink ellenőrizhetik a más fordítók által lefordított szöveget, és szükség esetén
ki is javítják azt. A fordítás ellenőrzésének díja a hasonló fordítás árának 80 %‐a.

Rezervista forditók
Ha velünk dolgozik, akkor Ön választhatja ki a forditó személyét. Ha Önnek megfelel
a forditás minősége, akkor rezerválhatja ezt a forditót. Garantáljuk, hogy ő fogja
elvégezni az Ön megrendeléseit. Ha Ön hamarabb értesit minket a megrendelésről,
akkor úgy tervezzük a forditó munkarendjét, hogy azonnal fogjon hozzá a
forditáshoz.

Fordításaink
A folyamatban levő fordításokra vonatkozó információ a fordítóiroda állandó
ügyfeleit tájékoztatja a leadott megrendelések teljesítésének aktuális állapotáról.
Ugyanakkor a potenciális ügyfeleinknek is segíthet irodánk lehetőségeinek
felmérésében.
"Flarus" fordítói iroda 1999 óta létezik, ez idő alatt 12000 fordítás készült el több,
mint 6000 ügyfél számára, 17 könyv lett lefordítva és kiadva.
Ha velünk dolgozik, meggyőződhet róla, hogy ezek nem pusztán szavak!

Forduljon a "Flarus" fordítói irodához, ahol megkapja szakképzett fordítok és
lektorok szolgáltatásait a világ idegen nyelvein, valamint kísérő nyelvészeti
kiszolgálást!
Írjon az elektronikus levelezési címünkre csatolja a lefordítandó fájlt és adja meg az
elérhetőségeit. Ügyintézőnk a dokumentumot tartalmazó üzenetének fogadása után
kiszámítja a munka pontos árát, és 10‐15 percen belül felveszi Önnel a kapcsolatot.
Telefon: +7 495 504‐71‐35
E‐mail: info@flarus.ru
Címünk: Oroszország, Moszkva, Str. Bolshaya Molchanovka, 34. oldal, 2. 25

