Аударма бюросы Flarus, Москва
"Flarus" аударма бюросы Сізге барлық негізгі еуропа жəне шығыс шет ел
тілдерін меңгерген кəсіпқой лингвистердің қызметінен пайдалануды ұсынады.
"Flarus" аударма бюросының негізгі басымдықтары ‐ клиенттермен тиімді
жұмыс атқару жəне аясы тар мамандану. Бұл бағыттарда жұмыс істеу ‐
аударманың сапасын жоғарылатып, құнын төмендетуге əкелетініне біздің
көзіміз жетті. Біздер тұрақтытүрде үлкен көлемдегі жұмыстар атқарамыз. Бұл
біздерге тұрақты жұмыс іздейтін салиқалы аудармашылар мен сенімді
орындаушыларға мұқтаж салиқалы клиенттерді тартуға ықпал етеді.

Кəсіпқой аудармашылар
"Flarus" аударма бюросы ‐ аударма қызметтерінің кең көлемін
ұсынатын ресейлік компания: əлемдік шет ел тілдерінің
көпшілігінен жазбаша аударма, аудармаларды тексеру,мəтіндерді
түзетужəне редакциялау, терілген мəтіндерді тексеріп оқу жəне
басқа да түрлі қосымша қызметтер ұсынады.

Сіздің аудармаңыз қанша тұрады?
"Flarus" аударма бюросының негізгі артықшылығы ‐ қызметтердің төмен бағасы
мен жоғары сапалылығының қатар болуы. Біз өз қызметімізді жоғары
бағалаймыз, бірақ табысты артық үстеме қойып емес, көп мөлшерде жылдам
əрі сапалы қызмет көрсету есебінен табуға ұмтыламыз. Біз бұған шағын ғана
персоналымыздың еңбек процесін ерекше ұйымдастырған –біздің
компаниямыздың "нау хау" əдісі арқылы қол жеткіздік. Біз бұған шағын
персоналымыздың еңбекті айрықша ұйымдастыру əдісі ‐ компаниямыздың
"нау хау" əдісі арқылы қол жеткіздік.Осылайша біздің клиенттеріміздің артық
ақша төлемей‐ақ аса жоғары сапалы қызметтер алуға мүмкіндері бар.
Аударманың нақты құны жəне оның орындалу мерзімі туралы
ақпаратты біздер жұмысты бастау алдында береміз жəне Сіз
қуаттамасаңыз жұмысты бастамаймыз.

Мамандану
Бірнеше жылдар бойы біздер іскерлік, өндіріс, ғылым, медицина, көркем
шығармашылық секілді түрлі салаларда жұмыс атқаратын клиенттер үшін
аудармалар жасап, рынокты бағындырумен айналыстық. Қазіргі таңда "Flarus"
аударма бюросында іс жүзінде қандай тақырыпты да болса меңгере алатын
тəжірибелі аудармашылар мен редакторлардың қажырлы тобы қалыптасты.
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Техникалық аударма
Ақпараттық технологиялар
Электр техникасы
Геология жəне тау‐кен өндірісі өнеркəсібі
Мұнай жəне мұнайды қайта өңдеу
Логистика жəне тасымалдау
Машина жасау
Металлугия жəне металл өңдеу
Жеңіл өнеркəсіп жəне текстиль
Физика
Математика
Химия жəне химия өнеркəсібі
Жарнамалық жəне маркетингтік мəтіндерді аудару
Тамақ өнеркəсібіне арналған аудармалар
Құрылыс жəне жылжымайтын мүлікке арналған аудармалар
Ауыл щаруашылығы
Заң саласы аудармалары
Қаржы саласы аудармалары
Медицина саласы аудармалары
Көркем аударма
Тарих жəне география
Философия жəне психология
Поэзия

Біздің аударма бюромыз негізінен техникалық құжаттамаларды аударуға
маманданған. Біздер қысқа мерзім ішінде ғылыми жəне техникалық
құжатамаларды жылдам жəне жоғары сапамен аударып береміз.

Біздің аудармашыларымыз
Біздер ең үздік аудармашылармен ғана жұмыс істейміз.
Бірнеше жылдар бойы біздер іскерлік, өндіріс, ғылым, медицина, көркем
шығармашылық секілді түрлі салаларда жұмыс атқаратын клиенттер үшін
аудармалар жасап, рынокты бағындырумен айналыстық. Қазіргі таңда "Flarus"
аударма бюросында іс жүзінде қандай тақырыпты да болса меңгере алатын
тəжірибелі аудармашылар мен редакторлардың қажырлы тобы қалыптасты.
Біздер тұрақтытүрде үлкен көлемдегі жұмыстар атқарамыз. Бұл біздерге
тұрақты жұмыс іздейтін салиқалы аудармашылар мен сенімді
орындаушыларға мұқтаж салиқалы клиенттерді тартуға ықпал етеді.

Ана тілді аудармашы
Тілде сөйлеушілер ‐ ол аударманы өз тіліне аударатын жəне үнемі оның тілдік
ортасында болатын лингвисттер. Тілде сөйлеушілер шетелдік аудиторияға
арналған мəтіндерді аударғанда ауыстырғысыз болады. Тек қана тілде
сөйлеуші əр сөйлемшенің максималды стильдік орындылығын қамтамасыз ете
алады. "Flarus" аударма бюросы Сізге осындай мамандардың қызметін
ұсынады.

Мəтінді редакциялау
Мəтінді стилистикалық редакциялау ‐ мəтіннің стилін өзгерту мақсатымен
мəтінді өңдеу, мəтінның оқылуының оңайлылығы мен жеңілдігінің теңгерімін
құрастыру. Мəтінді аударма тілі ол үшін туған тілі болып табылатын тілде
сөйлеуші маман‐аудармашы редакциялайды.

Аударманы тексеру
Біздің аудармашыларымыз басқа аудармашылардың орындаған
аудармаларын тексеріп, қажет болса, оларды түзетіп те бере алады..
Аударманы тексерудің құны соған барабар аударма құнының 80% тең болады

Аудармашыларды резервке қою
Бізбен жұмыс істегенде Сіз аударманы нақты орындаушыны таңдай аласыз.
Егер аударма сапасы көңіліңізден шықса, ол аудармашыны резервіңізге алып
қоюыңызға болады. Сіздің барлық тапсырыстарыңызды сол аудармашының
орындайтынын біз кепілдендіреміз. Егер Сіз тапсырыс туралы бізге алдын ала
хабарласаңыз, біз аудармашының жұмыс кестесін сіздің тапсырысыңызды
кешіктірместен орындауға кірісе алатындай етіп жоспарлаймыз.

Біздің аудармаларымыз
Ағымдағы аудармалар туралы ақпараттар аударма бюросының тұрақты
клиенттеріне арналған жəне қазіргі таңдағы орналастырылған тапсырыстар
жағдайын көрсетеді, дегенмен де, оның əлеуетті клиенттерге біздің бюроның
мүмкіндіктерін бағалауға жəрдем ететінін жоққа шығармаймыз.
"Flarus" аударма бюросы 1999 жылдан бері қызмет жасайды, осы мезгіл ішінде
6000 көбірек клиент үшін 12000 аударма жасалды, біздер аударған 17 кітап
басылып шықты.
Бізбен қызметтес болсаңыз, Сіз мұның бос сөз еместігіне көзіңіз жетеді!
"Flarus" аударма бюросына хабарласыңыз, мұнда Сізге əлем шет ел тілдерінің
білікті аудармашылары мен редакторларының қызметтері ұсынылады, сондай‐
ақ барлық ілеспе лингвистикалық қызметтер көрсетіледіі!

Біздің электронды поштамызға аударуға арналған файлды қосып хат жіберіңіз
жəне Өзіңіздің байланыс деректеріңізді көрсетіңіз. Менеджер, Сіздің хатыңыз
бен құжаттарыңызды алғасын, жұмыстың нақты құнын есептеп шығарады да,
10‐15 минуттың ішінде Сізбен байланысады.
телефон: +7 495 504‐71‐35
E‐mail: info@flarus.ru
Мекен‐жайы: Ресей, Москва, ul. Bolşaya Molçanovka, 34 b. 25

