Văn phòng phiên dịch Flarus, Matxcơva

Cơ quan phiên dịch "Flarus" xin cung cấp cho các Bạn các dịch vụ của các nhà ngôn
ngữ học chuyên ngiệp, sở hữu tất cả các ngôn ngữ chính của châu Âu và các nước
phương Đông.
Các ưu tiên chính của văn phòng phiên dịch "Flarus" là dịch vụ hiệu quả và chuyên
môn với khách hàng. Chúng tôi đã chứng minh rằng công việc trong các lĩnh vực này
giúp cải thiện chất lượng và giảm chi phí dịch thuật. Chúng tôi thường xuyên làm một
số lượng lớn công việc. Điều này lôi kéo các phiên dịch viên tìm công việc thường
xuyên đến với chúng tôi và các khách hàng, cần nơi phiên dịch đáng tin cậy.

Phiên dịch chuyên nghiệp
Văn phòng phiên dịch "Flarus" ‐ một công ty của Nga, cung cấp một
loạt các dịch vụ dịch thuật: dịch văn bản từ hầu hết các thứ tiếng nước
ngoài, kiểm tra các bản dịch, hiệu đính và chỉnh sửa văn bản, soát lỗi
các văn bản đánh dấu và một số dịch vụ bổ sung.

Giá bản dịch của Bạn?
Ưu điểm chính của văn phòng phiên dịch "Flarus" là sự kết hợp giữa giá thấp và các
dịch vụ chất lượng cao. Chúng tôi đánh giá cao công việc của chúng tôi, nhưng không
cố gắng để dành lợi nhuận cao nhờ việc nâng giá, mà nhờ việc thực hiện nhanh và
chất lượng một lượng lớn đơn đặt hàng. Việc này thực hiện được là do một số ít các
nhân viên với một cách tổ chức quy trình lao động ‐ "bí quyết" của công ty chúng tôi.
Vì vậy, khách hàng của chúng tôi nhận được các dịch vụ cấp cao nhất, mà không phải
trả thêm tiền.
Chúng tôi luôn luôn cung cấp đầy đủ thông tin chính xác về chi phí và
thời gian thực hiện bản dịch trước khi bắt đầu, và chúng tôi sẽ không
bắt đầu dịch khi chưa có sự xác nhận của Bạn.

Chuyên môn
Trong nhiều năm chúng tôi đã làm chủ thị trường, làm việc trên các bản dịch cho các
khách hàng, đại diện cho các lĩnh vực khác nhau như kinh doanh, công nghiệp, khoa
học, y tế và nghệ thuật. Tại thời điểm này, công ty phiên dịch "Flarus" đã hình thành
một đội ngũ mạnh mẽ các dịch thuật viên và các biên tập viên có tay nghề, kinh
nghiệm, làm việc trong mọi các chủ để.
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Dịch kỹ thuật
Công nghệ thông tin
Kỹ thuật điện
Địa chất và khoáng sản
Dầu và khai thác dầu khí
Dịch vụ hậu cần và vận tải
Kỹ thuật cơ khí
Luyện kim và cơ khí kim loại
Công nghiệp nhẹ và dệt may
Lý
Toán
Hóa học và công nghệp hóa chất
Dịch các văn bản quảng cáo và tiếp thị
Dịch thuật cho các ngành công nghiệp thực phẩm
Dịch trong xây dựng và bất động sản
Nông nghiệp
Dịch về pháp lý
Dịch về tài chính
Dịch về y tế
Dịch về văn học
Lịch sử và địa lý
Triết học và tâm lý học
Thơ ca

Dịch các tài liệu kỹ thuật là chuyên môn chính của công ty dịch thuật chúng tôi.
Chúng tôi sẽ giúp Bạn dịch các tài liệu khoa học và kỹ thuật một cách nhanh chóng
trong thời gian ngắn.

Các phiên dich viên của chúng tôi
Chúng thôi chỉ làm việc với các dịch giả tốt nhất
Trong nhiều năm chúng tôi đã làm chủ thị trường, làm việc trên các bản dịch cho các
khách hàng, đại diện cho các lĩnh vực khác nhau như kinh doanh, công nghiệp, khoa
học, y tế và nghệ thuật. Tại thời điểm này, công ty phiên dịch "Flarus" đã hình thành
một đội ngũ mạnh mẽ các dịch thuật viên và các biên tập viên có tay nghề, kinh
nghiệm, làm việc trong mọi các chủ để. Chúng tôi thường xuyên làm một số lượng lớn
công việc. Điều này lôi kéo các phiên dịch viên tìm công việc thường xuyên đến với
chúng tôi và các khách hàng, cần nơi phiên dịch đáng tin cậy.

Người bản ngữ
Chỉnh sửa băn bản
Kiểm tra bản dịch
Đặt phòng các dịch giả
Làm việc với chúng tôi, Bạn có thể tự chọn dịch thuật viên. Nếu Bạn hài lòng với chất
lượng bản dịch, thì Bạn nên đặt trước phiên dịch này. Chúng tôi đảm bảo rằng, phiên
dịch viên sẽ thực hiện tất cả các đơn đặt hàng của Bạn. Nếu Bạn thông báo trước cho
chúng tôi về đơn đặt hàng, thì chúng tôi có thể đặt ra kế hoạch để phiên dịch viên để
có thể thực hiện ngay các bản dịch.

Các bản dịch của chúng tôi
Thông tin về các bản dịch được dành cho các khách hàng thường xuyên của văn
phòng, phản ánh tình trạng các đơn đặt hàng tại thời điểm hiện tại, tuy nhiên, chúng
tôi không loại trừ rằng nó sẽ giúp các khách hàng đánh giá khả năng của văn phòng
chúng tôi.
Văn phòng phiên dịch "Flarus" tồn tại từ năm 1999, từ lúc đó đến nay đã thực hiện
hơn 12000 bản dịch cho hơn 6000 khách hàng, dịch và xuất bản 17 cuốn sách bằng
phiên dịch của chúng tôi.
Làm việc với chúng tôi, Bạn sẽ thấy rằng, đây không chỉ là những lời nói!
Hãy đến với văn phòng phiên dịch "Flarus", nơi bạn sẽ được cung cấp các dịch vụ của
các phiên dịch viên, các biên tập viên trình độ cao của các ngôn ngữ thế giới cùng các
dịch vụ ngôn ngữ liên quan.
Bạn hãy gửi e‐mail cho chúng tôi vào hòm thư điện tử với tập tin cần dịch đính kèm
và hãy cung cấp cho chúng tôi thông tin liên lạc của Bạn. Quản lý viên, sau khi nhận
được e‐mail của Bạn, sẽ tính chính xác chi phí làm việc và sẽ liên lạc lại với Bạn sau
10‐15 phút.
điện thoại: +7 495 504‐71‐35
E‐mail: info@flarus.ru
Địa chỉ: Nga, Matxcơva, ul. Bolshaya Molchanovka, 34 trang 2, của. 25

