SPECIALISTER I TEKNISKE OVERSÆTTELSER
TIL INDUSTRISEKTOREN

Vi har over 13 års erfaring med at levere sprogydelser
til industrisektoren og er derfor specialister indenfor
oversættelse af:
• Brugervejledninger og servicemanualer til køretøjer og
udstyr
• Produktkataloger og quick guides til industrielle maskiner
• Software

Kvalitet, service og professionalitet

Spar på dine oversættelser med
Translation Memories og termbaser
Når vi oversætter for dig, opbygger vi en Translation
Memory, som sikrer, at den oversatte tekst kan genbruges
i fremtidige projekter — hvis du har fået noget oversat
én gang, skal du ikke bruge penge på at få det oversat
en gang til. Derudover opbygger vores sprogeksperter
sammen med dig en termbase, som indeholder din
virksomheds specifikke terminologi for udgangssproget
og de sprog, der skal oversættes til. Alt dette gør vi for
at sikre den mest optimale og omkostningseffektive
oversættelsesløsning.

Sådan sikrer vi, at du modtager oversættelser i særklasse:

Vi kan blandt andet hjælpe dig med:

• Kvalificerede modersmålsoversættere, der er bosat
i landet for målsproget og som har specifik erfaring
inden for tekniske oversættelser og industrisektoren.

• Brugs- og servicemanualer

• Sproguddannede og servicemindede projektledere
med højt serviceniveau.

• Websites, videoer og apps

• Nøje udvalgte oversættelses- og terminologiværktøjer
som sikrer kvaliteten af din oversættelse.

• Produktkataloger

• Webbaseret kundeportal, som er åben døgnet rundt.

• Software og user interfaces
• Marketingmaterialer
• E-læringsprogrammer og andet undervisningsmateriale

Hvem er World Translation A/S
En af de største danskejede oversættelsesvirksomheder
med kunder i 32 lande.
42 medarbejdere.
65 målsprog og
190 forskellige sprogkombinationer.

World Translation som leverandør af sprogydelser

FIND FLERE OPLYSNINGER OM
VORES YDELSER ELLER SEND
OS EN BESKED VIA VORES
KONTAKTFORMULAR PÅ:

www.worldtranslation.com
HAR DU BRUG FOR HJÆLP
TIL DINE OVERSÆTTELSER?

Så ring til CEO Ib Brandt Jørgensen:
Det er ganske enkelt og sund fornuft — det handler om at leve op
til dine forventninger – og det er lige præcis det, der er drivkraften
i vores daglige arbejde.
Vi er professionelle sprogentusiaster med kompetencer, vilje og lyst
til at gøre os umage.
Oversættelse kan for mange virke som en simpel serviceydelse,
men det er det ikke. Vi ved nemlig, at kvaliteten af vores arbejde kan
være afgørende for din virksomheds succes på de internationale
markeder.
Et langvarigt samarbejde med loyale og tilfredse B2B-kunder i
32 lande beviser, at vi kan indfri de ønsker og krav, som også du har
til en sproglig løsning.
Vi driver vores virksomhed gennem en fuldstændig transparent
forretningsmodel, så du til enhver tid kan se, hvad du betaler for,
og hvilken værdi vi skaber for din virksomhed.
Vores opgave er at forstå din virksomhed og dine opgaver, hvorefter
vi tilpasser vores processer, så de opfylder dine behov.
Vi lytter, stiller spørgsmål, og så leverer vi lige præcis det, du har
behov for – på det aftalte tidspunkt.

Ib Brandt Jørgensen
CEO
Tel.: +45 86 20 48 41
ib.joergensen@worldtranslation.com
World Translation A/S
True Møllevej 5
DK-8381 Tilst
Tel.: +45 86 20 48 48

