OMNIA LINGUA
OFERTĂ DE PREŢ TRADUCERI

Încă din anul 2009
OMNIA
LINGUA
şi-a
propus să aducă o schimbare
pozitivă
în
domeniul
traducerilor acordând mai
multă
atenţie
cerinţelor
clienţilor.
Traducerile
efectuate de echipa OMNIA
LINGUA sunt ca o carte de
vizită, comunicând corect
mesajul în limba ţintă şi
oferind un aspect identic cu
cel al lucrării originale.
Includem aici serviciile DTP,
editare şi inserare grafice
(imagini) şi redimensionare.

Fiecare

proiect

are

sale,

fiind

particularităţile

S.R.L." îndeplineşte condiţiile

professionalism în traducerea

celui mai bun colaborator al

documentelor. Traducătorii

dumneavoastră:

de

experienţă

şi interpreţii noştri sunt
autorizaţi

de

Justiţiei,

unii

aceştia
nativi

Ministerul

fiind
ai

dintre
vorbitori
ţintă,

limbii

absolvenţi ai Facultăţii de
Limbi şi Literaturi Străine din
şi

Bucureşti

ai

altor

universităţi din străinătate,
specialişti

De-a lungul timpului am
observat cu atenţie care
sunt cerinţele clienţilor noştri,
straduindu-ne, în acelaşi
timp, sa le îndeplinim cu
succes.
Printre acestea
menţionăm:
calitatea
traducerii,
respectarea
termenului de predare (atât în
cazul traducerilor simple cât
şi a celor urgente), un raport
preţ/calitate just şi un sistem
de achiziţionare eficient,
pentru ca obţinerea unei
traduceri să se realizeze întrun timp cât mai scurt. Oferta
noastră include serviciile de
curierat rapid GRATUIT 24H
şi metode de plată precum
O.P. / internet banking, astfel
încât clientul nu mai trebuie
să se deplasese la sediul
nostru pentru a preda şi ridica
traducerile.

"S.C. OMNIA LINGUA

şi

nevoie

în domeniile

tehnic,

juridic,

medical,

economic, financiar, literar,
IT şi marketing, cu o vastă
experienţă

în

domeniul

traducerilor.

Consistenţa traducerii este
asigurată

de

utilizarea

instrumentelor de traducere,
de

o

bază

de

date

cuprinzătoare şi de dicţionare
de specialitate. Toate textele
traduse sunt ulterior revizuite
de un al doilea traducător
autorizat, astfel încât varianta
finală

să

îndeplinească

standardele de calitate.

standarde

înalte de calitate, corectitudine
şi

fidelitate

predarea

a

lucrării

planificată,

traducerii,
la

data

garantarea

confidenţialităţii datelor şi,
nu în ultimul rând, preţuri
competitive.

Printre clienţii noştri se numără:

EVENTS ADMINISTRATIVE

CARDIF ASIGURARI

UVET VIAGGI TURISMO

MISYS FRANCE

SARA INTERNATIONAL TOOLS

MICHAEL HUBER ROMANIA

MEDTRONIC

ALLIED TELESIS AUSTRIA GMBH

APC DEZVOLTARE

Q’NET INTERNATIONAL

ENTER NET TEAM

EVODA TELECOM

IMNR

PRIME TELECOM

ITALO CONVEST

OSIM

MIRACOLUL PLANTELOR

UFIN CONSULTING GMBH

EDIMAX ROMANIA

SOARES DA COSTA

IMSAT SA SEE

BDS IT GROUP

KIWEE COMUNICATII

MIP PHARMA GMBH

ANDRA-HOUSE INVESTMENT

DIRECT ONE

ROMIT IMPORT EXPORT

MN+T SOLUTIONS INVEST

KEIRON GRUP

JETRAN AIR

SETRA GRUP

BIWATER INTERNATIONAL LTD

DCS FAST LINK

REGATUL UNIT
HELINICK

UNIBRAND
PRONECO Y OBRAS

ARS ADVERTISING

PINK PALACE
UNICREDIT BUSINESS PARTNER

OSCAR DOWNSTREAM

ITALIA

PALADIN IMOBILIARE

BAUMEISTER

SCA CONSTANTINOVICI, MCCANN

FOND EXIM

COCHET GROUPE
SCM ELEDUR
GLOBAL SECURITY SISTEM
IMPEX CRIS TIM CATERING
SOF MEDICA
PEYBER IMOBILIARE
PNEUROM
DGM SACELE INVEST
AD.EVOLUTION
SILOTRANZIT
AVANT COM

SI ASOCIATII

BGS DIVIZIA DE INVESTIGATII

DARA CONSTRUCTII

DIONIS PRESTCOM

EUROGAMA INVENT

CONCORDE ASSET MANAGEMENT

SARANTIS

LTD

TADIS AGRO

PREVITALIA

PERSONAS

ORGANIZACIONES SL
BMP ADVERTISING
INCD TURBOMOTOARE COMOTI
EURO INVEST BANK AG
M&M INVESTMENT GROUP
ENERGOWIND RO
FUNDATIA DINU PATRICIU
TORNUM
TECHNO ADEZIV
ASIGURAREA
ASIROM
GROUP

VIENNA

ROMANEASCA
INSURANCE

BIOHELLENIKA

Y

LISTĂ GENERALĂ DE PREŢURI/PAG. (pagina tradusă se calculează la 1800 de caractere cu spaţii
sau per pagină, indiferent de numărul de caractere, în cazul documentelor tipizate):
Grupa I: Engleză, Franceză, Italiană, Spaniolă - 20 lei
Grupa II: Germană - 27 lei
Grupa III: Maghiară, Rusă - 35 lei
Grupa IV: Portugheză, Turcă - 40 lei
Grupa V: Albaneză, Bulgară, Cehă, Croată, Greacă, Olandeză, Poloneză, Sârbă, Slovacă - 45lei
Grupa VI: Arabă, Chineză, Daneză, Finlandeză, Japoneză, Suedeză - 50 lei
Grupa VII: Ebraică - 60 lei
Tarifele prezentate mai sus sunt preţuri de bază la care nu se adaugă Tva, dar care pot creşte în funcţie
de dificultatea textului. Pentru clienţii care apelează în mod constant la serviciile noastre se aplică o
reducere cuprinsă între 5% şi 15% pentru principalele limbi de circulaţie internaţională. Birou nostru de
traduceri oferă reduceri de preţ şi în funcţie de numărul de pagini: volum ≥ 50 pagini, volum ≥ 100
pagini, volum ≥ 200 pagini, volum ≥ 300 pagini.
Tarifele includ serviciile DTP (pachet de bază). Volumul de traducere standard este de aproximativ 10
pagini pe zi / traducător. Agenţia de traduceri OMNIA LINGUA colaborează cu mai mulţi traducători,
fiecare dintre ei specializaţi într-un anumit domeniu de traducere, având capacitatea de a onora proiecte
mari. De asemenea, furnizăm Servicii de Interpretariat deţinând o bază de date consistentă a
traducătorilor şi interpreţilor atât pentru interpretariat consecutiv cât şi simultan.

Livrarea traducerilor se va realiza la termenul stabilit de comun acord. Serviciul de curierat 24H este
GRATUIT pentru oraşul Bucureşti (Sector 1, Sector 2, Sector 3, Sector 4, Sector 5 şi Sector 6). Plata se
poate efectua prin Ordin de Plată în baza unei facturi emise de S.C. OMNIA LINGUA S.R.L. la data
stabilită de comun acord prin contract scris sau altfel. Dacă va fi necesar, vom solicita plata unui avans în
cuantum de 30% din valoarea totală, suma restantă urmând să fie achitată în ziua predării sau la data
menţionată în contract.

S.C. OMNIA LINGUA S.R.L.
C.U.I. 25525944
Nr. Reg. Com. J40/5663/2009
B-dul Unirii nr. 57, Sector 3, Bucureşti
Telefon: 0724 478 783
E-mail: office@traduceri-autorizate.com
www.traduceri-autorizate.com

