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Σχετικά με Εμάς
Το μεταφραστικό κέντρο All Translations δραστηριοποιείται στη μετάφραση και
επιμέλεια εξειδικευμένων και μη κειμένων και τη διερμηνεία, έχοντας αναλάβει
πληθώρα έργων για διάφορους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Με βάση το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας μας, το δίκτυο
εξειδικευμένων συνεργατών μας, το οποίο απαρτίζεται από περισσότερους από 800
αξιόπιστους συνεργάτες όπως εξωτερικούς μεταφραστές, επιμελητές και διερμηνείς,
ο καθένας εκ των οποίων διαθέτει εξειδίκευση και εμπειρία ετών σε συγκεκριμένους
τομείς, παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στις περισσότερες γλώσσες του
κόσμου.

Πιστεύω της εταιρείας μας είναι «η ποιότητα πάνω από όλα», αυτό ωστόσο δεν
σημαίνει ότι παραβλέπονται και άλλα βασικά στοιχεία που κάνουν την εταιρεία
μας να ξεχωρίζει και να προτιμάται, όπως η συνέπεια, η αξιοπιστία, η εχεμύθεια,
η υπευθυνότητα, ο επαγγελματισμός, η ταχύτητα, η διάθεση προσφοράς, ο
ενστερνισμός των αξιών του κάθε μας πελάτη ξεχωριστά, αλλά και οι ανταγωνιστικές
τιμές. Όλα τα παραπάνω, με τελικό στόχο την πλήρη ικανοποίηση του πελάτη σε
κάθε επίπεδο συνεργασίας συντείνουν στην παροχή υψηλού ποιοτικού επιπέδου
υπηρεσιών και την εμπέδωση μόνιμων συνεργασιών, γεγονός το οποίο αποτελεί και
απώτερο σκοπό της εταιρείας μας.

Περιγραφή Υπηρεσιών
Ασχολούμαστε με τη μετάφραση και την επεξεργασία, τη διερμηνεία και τον
υποτιτλισμό. Μαζί με τους συνεργάτες μας παρέχουμε πλήθος υπηρεσιών όπως
επίσημες και επικυρωμένες μεταφράσεις, εξειδικευμένες μεταφράσεις, νομικές,
τεχνικές, οικονομικές, ιατρικές και φαρμακευτικές μεταφράσεις, μεταφράσεις τίτλων
σπουδών, μεταφράσεις διοικητικών εγγράφων.

Περιστασιακά για τα οποία απαιτείται ή ζητείται ειδικά από τον πελάτη, οι
μεταφράσεις πραγματοποιούνται από έναν γηγενή ομιλητή της γλώσσας στόχου.
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