Бюро за преводи Flarus, Москва

Агенцията за преводи "Flarus" ви предлага да се възползвате от услугите на
професионални лингвисти, владеещи всички основни европейски и източни
чужди езици.
Основните приоритети в работата на агенцията за преводи "Flarus" са
ефективната работа с клиентите и тясната специализация. Опитът ни показва,
че работата в тези направления дава възможност за повишаване на качеството
и намаляване на стойността на преводите. Ние постоянно извършваме голям
обем от работа. Това привлича към нас сериозни преводачи, търсещи
постоянна заетост, и сериозни клиенти, търсещи надежден изпълнител.

Професионални преводи
Агенцията за преводи "Flarus" е руска фирма, която предлага
широк спектър от преводачески услуги: писмен превод от
болшинството чужди езици в света, проверка на преводи,
коректура и редактиране на текстове, проверка на готов за печат
текст и други допълнителни услуги.

Колко струва Вашият превод?
Основното предимство на агенцията за преводи "Flarus" е съчетанието от ниски
цени на услугите и високо качество. Ние високо ценим работата си, но се
стремим да печелим не от големи надценки, а от бързо и качествено
изпълнение на голям брой поръчки.Това е възможно, въпреки малобройния ни
персонал, благодарение на специфичната организация на труда, която е "ноу‐
хау" на нашата фирма. По такъв начин нашите клиенти получават услуги от най‐
високо качество, без да плащат излишни пари за тях.
Ние винаги предоставяме информация за точната стойност на
превода и сроковете за изпълнението му, преди да започнем
работа, и никога не започваме превод без Вашето потвърждение.

Специализация
В продължение на няколко години ние разработвахме пазара, правейки
преводи за клиенти от различните сфери на дейност ‐делова, производствена,
научна, медицинска, художествена. Сега в агенцията за преводи "Flarus" има
формиран силен екип от опитни преводачи и редактори, способни да работят
практически по всяка тема.
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Технически превод
Информационни технологии
Електротехника
Геология и минна промишленост
Нефт и нефтопреработване
Логистика и превози
Машиностроене
Металургия и металообработване
Лека промишленост и текстил
Физика
Математика
Химия и химическа промишленост
Превод на рекламни и маркетингови текстове
Преводи за хранително‐вкусовата промишленост
Преводи за строителство и недвижими имоти
Селско стопанство
Юридически превод
Финансов превод
Медицински преводи
Художествени преводи
История и география
Философия и психология
Поезия

Преводът на техническа документация е основната специализация на нашата
агенция за преводи. Ние ще ви помогнем, оперативно и качествено, да
получите превод на научна или техническа документация в кратки срокове.

Нашите преводачи
Русия винаги се е славила със своите преводачи. Широко известно е, че
художествените произведения на някои чужди поети и писатели често звучат
много по‐добре в руската си версия ‐ благодарение на вкуса и таланта на тези,
които са ги превели. Не обещаваме, че преводът ни ще е по‐добър от
оригинала, но гарантираме, че ще го направим качествено и в срок!

Ние работим само с най‐добрите преводачи.
В продължение на няколко години ние разработвахме пазара, правейки
преводи за клиенти от различните сфери на дейност ‐делова, производствена,

научна, медицинска, художествена. Сега в агенцията за преводи "Flarus" има
формиран силен екип от опитни преводачи и редактори, способни да работят
практически по всяка тема. Ние постоянно извършваме голям обем от работа.
Това привлича към нас сериозни преводачи, търсещи постоянна заетост, и
сериозни клиенти, търсещи надежден изпълнител.

Носител на езика
Носителите на езика са лингвисти, които превеждат на родния си език и се
намират постоянно в неговата езикова среда. Носителят на езика е незаменим
при превод на текстове, предназначени за чуждестранна аудитория. Само
носител на езика може да постигне максимална точност в стила на всяка фраза.
Агенцията за преводи "Flarus" Ви предлага услугите точно на такива
специалисти.

Редактиране на текст
Да се редактира стилистично даден текст означава той да се обработи с цел
промяна на стила, създаване на "баланс между простотата и лекотата на
прочитане на текста". Текстовете се редактират от преводач‐носител на езика,
за когото езикът на превода е роден.

Проверка на превода
Нашите преводачи могат да проверят направен от други преводачи превод и
да внесат поправки, ако има необходимост. Стойността на проверката на
превод е 80% от стойността на аналогичен превод.

Резервиране на услугите на определени преводачи
Работейки с нас, Вие можете да изберете конкретен изпълнител на Вашите
поръчки. Ако сте доволен от качеството на работа на някой от нашите
специалисти, си заслужава да използвате услугата за резервиране на услугите
на определен преводач. Така вие ще получите от нас гаранция, че именно той
ще изпълнява всички ваши поръчки.Ако ни съобщавате предварително за
поръчката си, ще можем така да планираме разписанието на преводача, че той
да е в състояние веднага да пристъпи към работа по вашия превод.

Наши преводи
Информацията за текущите преводи е предназначена за постоянните клиенти
на агенцията за преводи и отразява състоянието на текущите поръчки, но не
изключваме възможността тя да помогне на потенциалните клиенти да оценят
възможностите на бюрото.
Агенцията за преводи "Flarus" съществува от 1999 година, като за това време са
преведени 6000 текста за повече от 1500 клиенти, преведени са 17 книги,

подготвени за публикуване.
Работейки с нас, ще се убедите, че това не са само думи!
Свържете се с агенцията за преводи "Flarus", където ще Ви бъдат предложени
услугите на квалифицирани преводачи и редактори на чужди езици, както и
цялото съпътстващо превода лингвистично обслужване!
Изпратете писмо на електронния ни адрес, като прикачите файла за превод и
посочите данни за контакт. След като получи писмото с документа, нашият
мениджър ще изчисли точната стойност на превода и ще се свърже с вас в
рамките на 10‐15 минути.
телефон: +7 495 504‐71‐35
E‐mail: info@flarus.ru
Адрес: Русия, Москва, Ул. Болшая Молчанкова, 34 стр. 2, от. 25

