З моменту заснування в 1993 році Агентство перекладів «Тріс» досягло
великих успіхів на ринку перекладацьких послуг і стало першим
агентством перекладів повного циклу в Україні!
Ми спеціалізуємося на великих і складних проектах (з жорсткими термінами
завершення), для реалізації яких потрібні унікальні знання, професійне управління,
висока кваліфікація і ресурси.
9 44 мови світу
9 більше 700 перекладачів
9 30 штатних редакторів і коректорів

ПОСЛУГИ

Письмовий переклад
9 переклад документів
контракти та статутні документи
технічні інструкції та фінансові звіти
інвойси, накази, довідки, виписки та інші документи
матеріали для сайтів і публікацій, презентації
корпоративні документи для внутрішнього користування
9 галузеві документи
медицина, фармацевтика
економіка, фінанси
аудит, логістика, техніка
тексти вузької спеціалізації та ін.
9 переклад особистих документів
свідоцтва, паспорти, дипломи та ін.
9 нотаріальне засвідчення перекладів

Легалізація документів
9 апостиль, консульська легалізація
9 нострифікація дипломів
9 засвідчення в посольстві
9 акредитований перекладач

Усний переклад
9 синхронний переклад
9 послідовний переклад
9 обслуговування різноформатних заходів
ділові переговори
співбесіди та телефонні переговори
тренінги та семінари
конференції та виставки
круглі столи та ін.
9 переклад мультимедіа
рекламні ролики
відеопрезентації
фільми та аудіокниги
озвучування професійним диктором
9 промоутери зі знанням іноземної мови
9 переклад презентацій, доповідей та ін.
9 друк матеріалів для заходу

Конференц-сервіс
9 зустріч гостей (в аеропорту, залізничному вокзалі)
9 трансфер, кейтеринг, бронювання готелів
9 оренда обладнання для синхронного перекладу
9 гід-перекладач

Школа синхронного перекладу
9 курси підвищення кваліфікації для перекладачів
синхронний переклад
послідовний переклад
письмовий переклад
9 тестування персоналу на знання іноземної мови

«Тріс» - це команда профільних лінгвістів.
Наша компанія прагне завжди відповідати основним критеріям успішного
співробітництва, таким як надійність, якість, клієнтоорієнтованість!
Рішення для розвитку і вдосконалення свого продукту:
9 Ретельний відбір фахівців.
9 Навчання кожного співробітника - індивідуальна програма розвитку
навичок та компетенцій, що передбачає внутрішні і зовнішні тренінги та
семінари.
9 Оптимізація бізнес-процесів і впровадження ефективних систем
управління проектами.⎫
9 Конфіденційність інформаційних потоків.⎫ Для цього в нашій компанії
використовується унікальна система документообігу, діють внутрішні
програми захисту і контролю.
9 Розвинена система контролю якості перекладів і дотримання золотого
стандарту в процесі виконання перекладу - перекладач - редактор коректор. Усі переклади проходять обов'язкове редагування і
коректорську правку, що забезпечує якісний переклад.
9 Обов'язкове використання в процесі перекладу рекомендацій наших
клієнтів (дотримання правопису, затвердженої термінології або
глосаріїв).
9 Фіксовані ціни на довгі роки співпраці.
9 Конкурентне ціноутворення в рамках затвердженого бюджету.
9 Відстроччення платежів.
Завдяки знанню потреб наших клієнтів і роботі відповідального колективу, а також
постійному пошуку нових можливостей і системному підходу до розвитку компанії,
ми впевнені, що, обираючи нас, Ви знайдете стабільного і надійного партнера.
Нашу надійність і репутацію підтверджує список установ і організацій, з якими ми
постійно співпрацюємо, з ними Ви можете ознайомитись на сторінці нашого сайта
http://www.tris.ua/commendations Приєднуйтесь!
У разі зацікавленості повідомте нам про Ваше рішення.
З повагою, Тіщенко Світлана
ТОВ «Бюро перекладів «ТРІС»
svetat@tris.com.ua
04053, м. Київ, вул. Воровського, 8-Б
www.tris.ua

