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TK Translate jest przedsiębiorstwem zrzeszającym grupę profesjonalnych tłumaczy. Realizujemy zlecenia w
trzydziestu językach. Nasi pracownicy to posiadający wieloletnie doświadczenie translatorzy, którzy nie boją
się wymagających zadań. Dobierzemy odpowiednią osobę do Twojego zlecenia - taką, która swobodnie
posługuje się wymaganym słownictwem i zrozumie zawiłości terminologiczne oraz językowe związane z
wykonywaną dla Ciebie pracą.

Najczęściej realizowanymi przez TK Translate tłumaczeniami są oczywiście tłumaczenia pisemne, przede
wszystkim tekstów posiadających znaczenie prawne. Ponieważ dokumenty mogą stanowić o prawach i
obowiązkach obywatela Polski lub innego kraju, wartość pracy tłumacza (w przypadku, gdy wymagane jest
uwierzytelnienie - tłumacza przysięgłego) jest ogromna. Najczęściej dopiero tłumaczenie pozwala na
dochodzenie roszczeń przed sądami lub w sposób polubowny.

Innym rodzajem przekładów pisemnych są tłumaczenia specjalistyczne. Charakteryzują się one tym, że
wymagana jest przy nich dobra znajomość tematu tekstu źródłowego, tak pod kątem merytorycznym, jak i
stosowanego słownictwa czy wyrażeń. Często najmniejsza pomyłka w przekładzie (na przykład instrukcji
obsługi urządzenia) może mieć daleko idące konsekwencje. Dlatego tak ważne jest korzystanie z usług
najwyższej klasy profesjonalistów.

Jeśli Twoje przedsiębiorstwo ma w planach ekspansję, to potrzebna zapewne będzie strona internetowa w
języku innym niż polski. To także jedna z dziedzin, którą z powodzeniem zajmujemy się w TK Translate.
Witryna firmy w języku obcym to wizytówka na bardzo dużą część rynku i może mieć ona znaczenie dla
dalszych działań marketingowych. Warto, aby tekst, który się na niej znajdzie, był bezwzględnie pozbawiony
błędów.

Zapraszamy!
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