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Σχετικά με Εμάς
Το γραφείο μετάφρασης και διερμηνείας «ΑΛΦΑΒΗΤΟΣ» διατηρεί την έδρα του στην
Θεσσαλονίκη, προσφέροντας με ταχύτητα, εξειδίκευση, συνέπεια και αντίληψη,
αξιόπιστες υπηρεσίες μετάφρασης που αφορούν ιατρικές, νομικές και όλων των
ειδών τις μεταφράσεις.

Στην ταχύτατη καθιέρωσή του στον χώρο, συνέβαλε καθοριστικά το έμψυχο
δυναμικό του, το οποίο αποτελείται από επαγγελματίες μεταφραστές και ορκωτοί
μεταφραστές, οι οποίοι είναι έτοιμοι να αναλάβουν όλες τις υποθέσεις σας. Ο
ορκωτός μεταφραστής χρησιμεύει στην επικύρωση των μεταφράσεων.

Οι μεταφράσεις μας διακρίνονται για τον επαγγελματισμό και την
αποτελεσματικότητα τους και έχοντας πάντα σεβασμό προς τον πελάτη, διατηρούμε
ανταγωνιστικές τιμές.

Περιγραφή Υπηρεσιών
Λειτουργούμε με υπευθυνότητα και αξιοπιστία, αναλαμβάνοντας τη μετάφραση
οποιουδήποτε κειμένου σε όλες τις γλώσσες μεγάλης και μικρής ζήτησης που
επιθυμείτε, τηρώντας πάντα το χρόνο παράδοσης. Οι γλώσσες εργασίας μας για
μεταφράσεις από και προς Ελληνικά είναι Γερμανικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά,
Βουλγαρικά, Ρωσικά, Σερβικά, Ολλανδικά, Τσέχικα, Πολωνικά, Τουρκικά, Αραβικά,
Κινεζικά, Ιαπωνικά, Πορτογαλικά και Εβραϊκά.

Το μεταφραστικό γραφείο μας διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών
με πολυετή εμπειρία που μπορούν να καλύψουν μεταφράσεις για ειδική ορολογία,
νομικά έγγραφα, επίσημους τίτλους και πιστοποιητικά, ιατρικά και φαρμακευτικά
έγγραφα, εγχειρίδια, όρους χρήσης, ειδοποιήσεις και επιστολές φορέων, βιογραφικά
σημειώματα και πιστοποιητικά γλωσσομάθειας.

Επιπλέον, το γραφείο μας προσφέρει υπηρεσίες διερμηνείας στους γλωσσικούς
συνδυασμούς από Γερμανικά σε Ελληνικά και αντίστροφα, καθώς και από Αγγλικά σε
Ελληνικά και αντίστροφα. Οι διερμηνείς μας είναι άρτια καταρτισμένοι και έμπειροι
στις γλώσσες εργασίας τους και προετοιμάζονται επαγγελματικά και με συνέπεια.
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 Μεταφράσεις

 Ιατρικά Κείμενα

 Νομικά Κείμενα

 Τεχνικά Κείμενα

 Επίσημα Έγγραφα

 Απομαγνητοφωνήσεις

 Διερμηνείες

 Επιμέλεια Κειμένων

 Διόρθωση Κειμένων

 Επικύρωση Μεταφράσεων

 Υποτιτλισμός

 Ειδική Ορολογία

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 Επαγγελματική Σελίδα

 Facebook Σελίδα

Μεταφραστές

 https://alphavitos.gr 
 https://el-gr.facebook.com/pg/Alphavitos-182379698483975 

