
 
 

 דף נחיתה – שירותי תרגום מעברית לאנגליתדוק -אי

 

 לאומי-רותי תרגום איכותיים בסטנדרט ביןשי
 מהטקסט DNA-מוציאים את ה

 

 נעים להכיר

טכני, אקדמי ושיווקי. צוות  -ה חברה מובילה לתרגום טקסטים לאנגלית הנדוק -אי

פציפית התרגום ובהתמחות הס מקצועהמתרגמים של החברה מונה מתרגמים מוסמכים ב

מלאכה עדינה ומורכבת, ולכן כל פרויקט מטופל לכל מתרגם. החברה רואה בתחום התרגום 

 בקפידה על ידי מיטב המתרגמים.

 ם שלהמביא עמו ניסיון רב במאות פרויקטי ,על ידי גבריאל לאני 1996בשנת החברה הוקמה 

לסקטור העסקי והפרטי. מטרת  השיווקיבתחום הספרותי, הטכני, האקדמי ו תרגום מורכבים

לאפשר לחברות מסחריות, גופים ממשלתיים ואנשים פרטיים ליהנות משירותי היא החברה 

 תרגום מקצועיים המותאמים לעידן המודרני.

במטרה להפוך  ,כם את התרגום המדויק ביותרלהנכם מוזמנים ליצור עמנו קשר ואנו נתאים 

 ר הקוראים.לנכס עבו מתורגמותאת המילים ה

 

 השירותים שלנו

 אפ-טתרגום לחברות הייטק/סטאר

, הצעות מחיר, כם אפיוניםלמענמומחי התרגום יאפיינו את המסמכים הרלוונטיים ויתרגמו 

 ועוד.  הסכמים, חוזים טכני, תיעוד, מכרזים

 כתיבה טכנית

גום והכתיבה רוכו'. הת Low tech ,High techצריכה, מוצרי  - כתיבה לתעשיות שונות כגון

 על ידי כותבים טכניים מוסמכים. ים נעש



 
 אקדמיה

 ואקדמיה על ידי מומחים בתחום.  מחקר הצעות, תרגום מסמכים, מאמרים מדעיים

 תרגום שיווקי

, מאמרים וכתבות שיווקיות על ידי מצגותתרגום , תרגום של אתרים שלמים מא' ועד ת'

 קופירייטרים מומחים. 

  תרגום משפטי

 דעת, הסכמים, תצהירים, פסקי דין, מסמכים וראיות.  חוות, חוזים מקצועי ומוקפד שלתרגום 

 

 המלצות

 מטריקס  –מנהלת מרקום מיטל 

תמיד קשוב לדרישותינו הוא ש ,דוק ואת גבריאל בפרט-ברצוני לציין לשבת את חברת אי

תה יהי יענותהגם בשעות לא קונבנציונליות. שירותי התרגום היו מהירים, ה עבורנווזמין 

 .מקצועי ואיכותי ום היהגוהתר זריזה

 

 אביב-פרופסור אלי לדרמן מאוניברסיטת תל

על השירות  ,כמי שעוסק רבות בתרגום מסמכים שונים, אני ממליץ על מר' גבריאל לאני

. נוכחתי לדעת כי מעבר למקצועיות יש שם של צוותו האדיב והמקצועיות הבלתי מתפשרת

 מושלמת. מתורגמת בצורה לעניין שיודע לקחת כל פרויקט ולהפוך אותו ליצירה מקצועי צוות 

 

 ?אצלנולמה דווקא 

 של מתרגמים גדולצוות 

קשת של מתרגמים מוסמכים המעניקים מעטפת שירותים מדויקת לכל מורכב מדוק -צוות אי

 לקוח.

  דיוק עד לפרטי פרטים



 
 התרגום עובד עריכה לשונית על ידי מיטב העורכים והמתרגמים בתחום. 

 שירות אישי ואספקה מהירה

 כם תמיד ועומדים בזמני אספקה מדויקים עבור כל פרויקט. לאנו זמינים 

 

 כפתור להתקשרות – לקבלת הצעת מחיר לתרגום

 

 ס דתגית לגוגל אדוור

 איכות ודיוק בלתי מתפשרים! – תרגום מקצועי מעברית לאנגלית

פרויקטים לסקטור הפרטי והעסקי. כתיבה טכנית,  של שנות מוניטין בתרגום מגוון 20-יותר מ

תרגום לחברות הייטק, תרגום משפטי, אקדמיה שיווק ועוד. היכנסו עכשיו וקבלו הצעת מחיר 

 אטרקטיבית! 

 


