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Σχετικά με Εμάς
Από το 1997 χτίζουμε γέφυρες επικοινωνίας προσφέροντας υπηρεσίες μετάφρασης
και διερμηνείας υψηλών προδιαγραφών. Εδώ και 20 χρόνια, το μεταφραστικό
γραφείο μας, έχει καταφέρει να ενδυναμώσει την πολύγλωσση επικοινωνία στην
ελληνική αγορά και να ειδικευτεί στις επίσημες μεταφράσεις, πρωτιά που μας
ξεχώρισε από τον ανταγωνισμό και μας εξασφάλισε την συνεργασία με μεγάλες
επιχειρήσεις, πολυεθνικές εταιρείες και έγκριτα δικηγορικά γραφεία.

Η ΑΒΑ ΕΡΜΗΣ κατόρθωσε να πετύχει μόνιμες συνεργασίες με επαγγελματίες
μεταφραστές αλλά και με νομικούς, γιατρούς, μηχανικούς που γνωρίζουν το
αντικείμενό τους και μπορούν να προσφέρουν τις γνώσεις τους για ακόμη καλύτερα
και πιο ακριβή αποτελέσματα στον τομέα των μεταφράσεων.

Το μεταφραστικό γραφείο μας, φρόντισε στους τομείς της Μετάφρασης και
Διερμηνείας που καλύπτει, να καθιερωθεί, να ξεχωρίσει, να είναι ένα βήμα μπροστά,
προσφέροντας υπηρεσίες που θα χρησιμοποιηθούν παραπάνω από μία φορά από
τους ευχαριστημένους πελάτες της.

Περιγραφή Υπηρεσιών
Επίσημες και επικυρωμένες μεταφράσεις μας γίνονται αποδεκτές από όλες τις
δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού.Τεχνογνωσία
από φυσικούς ομιλητές, έχοντας δημιουργήσει μια ομάδα από 100 ειδικευμένους,
επαγγελματίες μεταφραστές, οι οποίοι μεταφράζουν αποκλειστικά στη μητρική τους
γλώσσα.

Προσφέρουμε αξιόπιστα και ποιοτικά αποτελέσματα στις καλύτερες τιμές. Αποστολή
και υπόσχεσή μας είναι η δική σας ικανοποίηση. Μεταφράζουμε όλα τα είδη εγγράφων
σε 45 γλώσσες. Ενδεικτικά αναλαμβάνουμε νομικές, οικονομικές, τεχνικές, ιατρικές,
φαρμακευτικές μεταφράσεις, τοπική προσαρμογή ιστοσελίδων, μετάφραση πτυχίων,
βεβαιώσεων, δημοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων. Επίσης, αναλαμβάνουμε υπηρεσίες
ταυτόχρονης ή διαδοχικής διερμηνείας.

Τέλος, αναλαμβάνουμε να διεκπεραιώσουμε τα έγγραφαπου θέλετε να καταθέσετε σε
δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς. Με συνέπεια και οργάνωση, μεταβαίνουμε στις
υπηρεσίες οι οποίες είναι αρμόδιες για τις απαραίτητες θεωρήσεις των εγγράφων
σας. Έτσι εσείς απαλλάσσεστε από το άγχος και είστε ήσυχοι ότι έχετε δίπλα σας
έναν αξιόπιστο συνεργάτη.
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