Преводилачка агенција Flarus, Москва

Агенција "Flarus" нуди Вам коришћење услуга професионалних преводилаца,
који знају све основне језике света.
Приоритети агенције за превођење "Flarus" су ефикасан рад са клијентима и
ускостручност. Уверили смо се, да рад у том правцу помаже да се повећа
квалитет и смањи цена превода. Стално имамо повећан обим посла. Тиме
привлачимо озбиљне преводиоце, који траже стални ангажман, и озбиљне
клијенте, којима је потребан поуздан извршилац.

Професионални преводи
Агенција за превођење"Flarus" је руска компанија, која нуди
широки спектар преводилачких услуга: писмени превод са 28
језика света, проверу, коректуру и редактуру текста, коректуру
врше изворни говорници језика.

Колико кошта Ваш превод?
Основна предност агенције за превођење "Flarus"‐ је спој ниских цена и
њиховог високог квалитета. Ми веома ценимо наш посао, али не тежимо томе
да зарадимо на рачун велике провизије, већ захваљујући брзом и квалитетном
испуњавању великог броја превода. То се чини уз помоћ малобројног
персонала и посебне организације "know‐how" (знања и искуства) наше
компаније. На тај начин, ће наши клијенти добити услуге највишег квалитета, уз
повољну цену.
Увек дајемо на увид информацију о тачној цени превода и
роковима њихове израде пре почетка рада и не почињемо
превод без Ваше потврде.

Специјалност
Током неколико година, освајали смо тржиште, радећи преводе за клијенте из
најразличитијих сфера делатности‐ пословне, привредне, научне, медицинске,
уметничке. Сада је у агенцији за превођење "Flarus" формиран јак тим искусних
преводилаца и уредника, који су у стању да савладају све теме.
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Технички превод
Информационе технологије
Елекротехника
Геологија и рудна индустрија
Нафта и прерада нафте
Логистика и превоз
Машиноградња
Металургија и обрада метала
Лака и текстилна индустрија
Физика
Математика
Хемија и хемијска индустрија
Превод реклама и маркетиншких текстова
Преводи за прехрамбену индустрију
Преводи за грађевину и некретнине
Пољопривреда
Правни превод
Финансијски превод
Медицински превод
Уметнички превод
Историја и географија
Философија и психологија
Поезија

Превод техничке документације је кључна компетенција наше преводилачке
агенције. Помоћи ћемо да брзо и квалитетно урадимо превод научне или
техничке документације у кратким роковима.

Наши преводиоци
Русија се увек дичила својим преводиоцима. Веома је познато да уметничка
дела страних песника и писаца често много добијају на квалитету у руском
издању захваљујући укусу и таленту оних који су их преводили. Ми не
обећавамо да ће наш превод бити бољи од оригинала, али гарантујемо да
ћемо га урадити квалитетно и на време!

Радимо само са најбољим преводиоцима
Током неколико година, освајали смо тржиште, радећи преводе за клијенте из
најразличитијих сфера делатности‐ пословне, привредне, научне, медицинске,
уметничке. Сада је у агенцији за превођење "Flarus" формиран јак тим искусних

преводилаца и уредника, који су у стању да савладају све теме. Стално имамо
повећан обим посла. Тиме привлачимо озбиљне преводиоце, који траже
стални ангажман, и озбиљне клијенте, којима је потребан поуздан извршилац.

Изворни говорник језика
Изворни говорници језика су лингвисти који преводе на свој матерњи језик и
стално су у тој језичкој средини. Носиоци језика су незамењиви приликом
превода текстова, намењених иностраном аудиторијуму. Само носилац језика
може постићи максималну стилску исправност сваке фразе. Агенција за
превођење"Flarus" Вам нуди услуге таквих стручњака.

Стилска редактура текста
Стилско сређивање текста ‐обрада ткста у циљу промене стила текста, стварања
баланса једноставности и лакоће приликом читања текста. Редактуру ради
изворни говорник језика.
Коректуру текста ради изворни говорник језика и укључује проверу правописа,
употребе правописних знакова, граматике и стилску корекцију текста

Провера превода
Наши преводиоци могу да провере превод, који су урадили други преводиоци,
уколико је потребно. Цена провере превода износи 80% од вредности
аналогног превода.

Резервисање преводилаца
У сарадњи са нама, можете изабрати одређеног преводиоца. Уколико Вам
квалитет превода одговара, можете резервисати тог преводиоца. Гарантујемо
Вам, да ће он превести све Ваше поруџбине. Уколико нас раније обавестите о
поруџбини, можемо да планирамо распоред преводиоца тако да он одмах
приступи превођењу.

Наши преводи
Информација о садашњим преводима је намењена сталним клијентима
преводилачке агенције и исказује распоред тренутног стања, ипак ми не
изузимамо могућност да ће то помоћи потенцијалним клијентима да процене
могућности агенције.
Агенција за превођење"Flarus" основана је 1999., од тог периода је урађено
24000 превода, преведено и објављено 17 књига у нашем преводу.
Сарађујући са нама, уверићете се да ово нису само речи!
Обратите се агенцији за превођење "Flarus" где ће Вам понудити услуге

професионалних преводилаца и уредника страних језика, а такође и све
додатне лингвистичке услуге!
Пошаљите нам мејл на нашу адресу са текстом за превод и наведите Ваш
контакт. Менаџер ће по пријему мејла одредити тачну цену услуге и
контактираће Вас у року од 10‐15 минута.
телефон: +7 495 504‐71‐35
E‐mail: info@flarus.ru
Адреса: Русија, Москва, ул. Велика Молчановка бр. 34 /2 канцеларија 25

