Tercüme Bürosu Flarus, Moskova

Flarus Tercüme Bürosu, tüm temel Avrupa ve Doğu dillere hakim profesyonel dil
bilimcilerinin hizmetlerinden faydalanmanızı teklif eder.
Flarus Tercüme Bürosunun başlıca öncelikleri, müşterilere yönelik çalışma ve belli
konularda uzmanlıktır. Bu yönlerde çalışmaların kaliteyi yükseltme ve çeviri fiyatını
düşürme hususlarında etkili olduğunu ıspatladık. Devamlı olarak büyük iş hacmi ile
çalışıyoruz. Bu özelliğimiz, sürekli iş doluluğunu arayan ciddi tercümanları ve
güvenilir tercüman isteyen ciddi müşterileri bize çekmektedir.

Profesyonel çeviri
"Flarus" Tercüme Bürosu – geniş yelpaze tercüme hizmetlerini sunan
Rusya şirketidir: dünyanın bir çok yabancı dilinden yazılı tercüme,
tercümelerin tashihi, metin düzeltme ve denetimi, daktilo edilen
metnin okunması ve bir takım ilave hizmetler.

Tercümenizin bedeli nedir?
“Flarus” Tercüme Bürosu’nun esas özelliği, hizmetler için alınan düşük fiyatların,
onların yüksek kalitesi için bağdaşmasıdır. Biz çalışmamızı çok iyi değerlendiriyoruz,
fakat çok fiyat ekleyerek büyük meblağlar elde etmek değil ve çok miktarda tercüme
yapma ve kaliteli ve çabuk çalışma hesabına kâr elde etme düşüncesindeyiz. Bu ise,
teşkilatımızın çok olmayan personeli sayesinde özel çalışma organizasyonu olan
şirketimizin “know‐how”su sayesinde elde edilmektedir. Böylece, müşterilerimiz
fazla para ödemeksizin, yüksek sınıftaki hizmetleri elde etmektedirler.
Daima çeviri başlamadan önce çeviri fiyatı ve süresi konusunda net
bilgi verip teydiniz gelmeden çeviri başlatmıyoruz.

Uzmanlık
Birkaç yıl içerisinde, çok çeşitli faaliyet alanlarını olan iş, üretim, tıp, edebiyat gibi
alanları temsil eden müşteriler için tercüme üzerinde çalışarak, piyasaya sahip olduk.
Şu anda, "Flarus" Tercüme Bürosu’nda pratik olaraka herhangi bir konu ile
çalışabilecek tecrübeli tercüman ve editörlerin güçlü takımı oluşturulmuştur.
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Teknik çeviri
Bilgi teknolojileri
Elektroteknik
Jeoloji ve maden endüstrisi
Petrol arıtımı
Lojistik ve taşımacılık
Makine mühendisliği
Metalurji ve metal işleri
Hafif sanayi ve tekstil
Fizik
Matematik
Kimya ve kimyasal endüstrisi
Reklam ve pazarlama çevirisi
Gıda endüstrisi
İnşaat ve gayrimenkul
Tarım
Hukuk çevirileri
Finans sektörü
Tıp çevirileri
Edebi çeviriler
Tarih ve coğrafya
Felsefe ve psikoloji
Şiir sanatı

Teknik belgelerin çevirileri tercüme büromuzun anahtar uzmanlık alanıdır. Bilim ve
teknik belgelerinizi kısa sürede hızlı ve düzgün şekilde tercüme ederiz.

Tercümanlarımız
Rusya her zaman kendi tercümanları ile ünlüdür. Geniş kitleye belli ki, bir çok
yabancı yazar ve şairler edebi eserleri, Rusça yayınında, onları tercüme eden
tercümaların tercihi ve yeteneği sayesinde değerli olmuşlardır. Biz tercümemizin
orijinalinden de iyi olacağını iddia etmiyoruz, fakat biz onun kaliteli ve süresinde
yapılacağını garanti ediyoruz!

Sadece en iyi çevirmen/tercümanlar ile çalışıyoruz
Birkaç yıl içerisinde, çok çeşitli faaliyet alanlarını olan iş, üretim, tıp, edebiyat gibi
alanları temsil eden müşteriler için tercüme üzerinde çalışarak, piyasaya sahip olduk.
Şu anda, "Flarus" Tercüme Bürosu’nda pratik olaraka herhangi bir konu ile
çalışabilecek tecrübeli tercüman ve editörlerin güçlü takımı oluşturulmuştur.

Devamlı olarak büyük iş hacmi ile çalışıyoruz. Bu özelliğimiz, sürekli iş doluluğunu
arayan ciddi tercümanları ve güvenilir tercüman isteyen ciddi müşterileri bize
çekmektedir.

Ana dilinde çeviri yapan tercüman
Ana diline çeviri yapan tercümanlar ‐ sürekli bu dilin ortamında bulunan dil
bilimcileridir. Bu tür tercümanlar yabancı kitleye yönelik metinlerin çevirisinde
şarttır. Sadece ana diline çeviri yapan tercüman her cümleyi en doğru stilde
çevirebilir. Flarus Tercüme Bürosu bu tür uzmanların hizmetlerini sağlamaktadır.

Metin düzeltmesi
Metnin stilistik düzeltilmesi, metnin stilinin yaratılması, metnin okuma rahatlığı ile
hafifliği arasında bir denge kurulması amacıyla yapılan çalışmadır. Mentin kontrolü
ve düzeltilmesi çeviri dilinin ana dili olan tercüman tarafından yapılır.
Düzenleme kendi ana dillerine tercüme yapan çevirmenler tarafından yapılır ve
yazım, noktalama, dil bilgisi (gramer) ve yazı stili düzenlemeleri kontrol edilir.

Çeviri kontrolü
Gerektiğinde tercümanlarımız diğer tercüman tarafından yapılmış çeviriyi kontrol
edip düzeltebilirler. Çevirinin kontrol ücreti benzer çeviri fiyatının %80'ini
oluşturmaktadır.

Tercümanın angaje edilmesi
Bizimle çalışırken siparişinizin yapılması için belli bir tercüman seçebilirsiniz. Hep
aynı uzmanın yaptığı çevirileri tercih ediyorsanız bu tercümanın angaje hizmetinden
faydalanmanız makuldur.

Tercümelerimiz
Şu anda yapılan çeviriler hakkında bilgiler tercüme büromuzun devamlı
müşterilerine verilip bugünkü sipariş durumunu yansıtır fakat potansiyel
müşterilerimizin büronun imkanlarını değerlendirme fırsatı verebileceğini de
düşünüyoruz.
"Flarus" Tercüme Bürosu, 1999 yılından beri faaliyet göstermektedir, bu zaman
zarfında 1500’den fazla müşteri için 6000’den fazla tercüme yapılmıştır, yayına
hazırlanan 17 kitap tercüme edilmiştir.
Bizimle çalışarak, bunların sadece bir laf olmadığına emin olacaksınız!
Flarus Tercüme Bürosunu tercih edin, burada tüm Dünya dillerinden kalifiye
tercümanların ve editörlerin hizmetlerinden ve dille ilgili tüm ek hizmetlerden
faydalanabilirsiniz!

İrtibat bilgilerinizi belirtip mesajınızı ekli dosya ile birlikte elektronik posta
adresimize gönderin. Belge ile birlikte mesajınızı alan ofis müdürü, yapılacak işin
kesin fiyatını hesaplayıp 10 ‐ 15 dakika içinde sizinle irtibata geçecektir.
Telefon: +7 495 504‐71‐35
E‐mail: info@flarus.ru
Adres: Rusya, Moskova, Str. Bolshaya Molchanovka, 34 sayfa, 2. 25

