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Σχετικά με Εμάς
Από το 1991, η OMADA αναπτύχθηκε σταθερά, επεκτείνοντας τις υπηρεσίες της
και αυξάνοντας την πελατειακή της βάση στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Είμαστε
περήφανοι για την ικανότητά μας να χτίζουμε ισχυρές και επιτυχημένες εργασιακές
σχέσεις.

Διατηρούμε τα υψηλότερα επαγγελματικά πρότυπα και ευέλικτες μεθόδους
διαχείρισης έργων και παραμένουμε δεσμευμένοι να παρέχουμε άριστη και
προσωπική εξυπηρέτηση πελατών, εύκολη πρόσβαση στο διαδίκτυο, μια ευρεία
επιλογή υπηρεσιών μετάφρασης, πρόσβαση σε επαγγελματίες με αποδεδειγμένη
εμπειρία στον τομέα της μετάφρασης και ανταγωνιστικές τιμές.

Η αποστολή μας να γίνουμε κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών ελληνικής γλώσσας μας
έδινε πάντα κίνητρα για να συνεχίσουμε να διευρύνουμε τις δεξιότητές μας, την
εμπειρία και τις προοπτικές μας, ώστε να μπορούμε να παρέχουμε στους πελάτες
μας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με τρόπο που να δείχνει το τι σημαίνει αριστεία,
ομάδα, επαγγελματισμός.

Περιγραφή Υπηρεσιών
Είτε θέλετε να μεταφράσετε έναν ολόκληρο ιστότοπο, είτε μόνο μερικές προτάσεις,
μπορείτε να είστε σίγουροι ότι θα λάβετε έναν μεταφραστή ειδικών στη βιομηχανία,
καθώς και μια ειδική ομάδα διαχείρισης έργων.

Προσφέρουμε πολύγλωσση εταιρική μετάφραση και άλλες υπηρεσίες που
σχετίζονται με τη γλώσσα για να καλύψετε όλες τις επιχειρηματικές σας ανάγκες και
τις ανάγκες μάρκετινγκ. Επίσης, προσφέρουμε μια πλήρη γκάμα επαγγελματικών
υπηρεσιών ιατρικής μετάφρασης για εταιρείες στους τομείς των βιοεπιστημών, της
ιατρικής και των φαρμακευτικών προϊόντων και της υγειονομικής περίθαλψης.

Επιπλέον, παρέχουμε υπηρεσίες μετάφρασης και γλώσσας για συγκεκριμένους
κλάδους όπως σε δικηγορικά γραφεία, συμβολαιογράφους και εταιρικές νομικές
ομάδες. Τέλος, είμαστε άνετοι όταν δουλεύουμε με εξειδικευμένες επιστημονικές,
ακαδημαϊκές και τεχνικές πληροφορίες που απαιτούν υψηλό βαθμό κατανόησης του
περιβάλλοντος και γνώσης των θεμάτων.
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