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“Οι μεταφραστές είναι γέ‐
φυρες μεταξύ των λαών”

Ενδεικτικά έργα :


Βίκτωρ Ουγκό

συμβόλαια, πληρεξούσια, κα‐
ταστατικά κλπ.



ΦΕΚ



λογιστικές καταστάσεις, ισολο‐
γισμοί, φορολογικά έντυπα,
τιμολόγια



ιατρικές γνωματεύσεις, δια‐
γνώσεις



ιστοσελίδες



Δικαστικές Αρχές



Δήμοι/Νομαρχίες



ΔΟΥ, ΙΚΑ, ασφαλιστικοί φορείς



διαφημιστικές εταιρίες



πιστοποιητικά/ πτυχία/
αναλυτικές βαθμολογίες για
υποβολή σε αλλοδαπές αρχές
επίσημα επικυρωμένα

Oct 2011



πτυχιακές εργασίες



Προξενεία

Μεταφράζουμε τις ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ

Ευέλικτες λύσεις στα μέτρα σας
Ο συνεργάτης σας στη μετάφραση και την επικοινωνία
Το Μεταφραστικό Γραφείο
«ΛΕΞΙΘΗΡΙΑ» δραστηριοποιεί‐
ται στην παροχή υπηρεσιών με‐
τάφρασης, διερμηνείας, voice
over (αφήγηση/εκφώνηση),
απομαγνητοφώνησης &
υποτιτλισμού.
Χάρη στην πολυετή εμπειρία
και τεχνογνωσία το γραφείο
μας διεκπεραιώνει ευσυνείδη‐
τα κάθε έργο ανταποκρινόμενο
στις προσδοκίες των πελατών
του.

ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ








Ταυτόχρονη
και διαδοχική
Κάλυψη συνεδρίων,
συνεδριάσεων,
σεμιναρίων από
έμπειρους και
πτυχιούχους
διερμηνείς
Επιχειρηματικές
συναντήσεις
Ενώπιον δικαστικών
αρχών, κρατικών
υπηρεσιών

Η «ΛΕΞΙΘΗΡΙΑ» διαθέτει
εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών
σε ολόκληρο τον κόσμο που α‐
ποτελείται από επαγγελματίες
μεταφραστές, επιμελητές, και
ειδικούς σε θέματα ορολογίας
για περισσότερες από 32 γλώσ‐
σες, σε 87 θεματικά πεδία
(τεχνικά, νομικά, ιατρικά, οικο‐
νομικά κείμενα κλπ.)

Προσαρμοσμένες λύσεις
στις επικοινωνιακές σας ανάγκες
ΥΠΟΣΧΕΣΗ

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ–ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞ΄ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Καλύπτουμε κάθε
είδους
γλωσσικό συνδυασμό σε προ‐
σιτές τιμές. Ενδεικτικά:
Ευρωπαϊκές γλώσσες: Αγγλικά,
Γερμανικά, Γαλλικά, Ισπανικά,
Πορτογαλικά, κλπ.
Σκανδιναβικές: Σουηδικά, Νορ‐
βηγικά, Ισλανδικά, κλπ.
Ασιατικές: Κινέζικα, Ιαπωνικά,
Ινδικά, κλπ.
Βαλκανικές: Βουλγάρικα, Αλ‐
βανικά, Σέρβικα, ΠΓΔΜ κλπ
Βαλτικής: Εσθονικά, Λιθουανι‐
κά Λετονικά, κλπ.
Λοιπές: Αραβικά, Ιρανικά,
Τουρκικά, Μαλτέζικα, Εβραϊκά
κλπ.

Αποστολή μέσω e‐mail,
ΕΛΤΑ, courier.
Πληρωμή με τραπεζική
κατάθεση, έκδοση τιμο‐
λογίου ή απόδειξης.

Εξυπηρετείστε άμεσα οπουδήποτε
και αν βρίσκεστε.
O τεχνολογικός μας εξοπλισμός επι‐
τρέπει την αδιάκοπη (24ωρη) παρα‐
λαβή και αποστολή των προς υλο‐
ποίηση υπηρεσιών μετάφρασης, δι‐
ερμηνείας, voice over (αφήγηση/
εκφώνηση), απομαγνητοφώνησης &
υποτιτλισμού .
Δυνατότητα αποστολής/παραλαβής
μέσω fax, e‐mail, ΙΜ (SKYPE/ MSN)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
Στοχεύουμε στην εδραίωση μακρόχρονης συνεργασίας με τους πε‐
λάτες μας. Διακρίνουμε τις ανάγκες σας και ανταποκρινόμαστε στις
απαιτήσεις σας με εχεμύθεια και αμεσότητα.
Εσείς απλά επιλέξτε το γλωσσικό συνδυασμό!

 ποιότητας
 γνώσης
 εμπειρίας
 συνέπειας
 τήρησης
χρονοδιαγράμματος
 άμεσης εξυπηρέτη‐
σης ανεξαρτήτως
γλωσσικού
συνδυασμού
 ανταγωνιστικών
τιμών
 εχεμύθειας

