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SZAKFORDÍTÁS KIFOGÁSTALAN MINŐSÉGBEN 54 nyelven 1999 ÓTA
A Business Team fordítóiroda-hálózat 1999 óta áll a fordítás és a tolmácsolás élvonalában hazánkban. Ezt 16.597
fordítási projektünk* és a minőség iránt elkötelezett 1334 fordítónk*, tolmácsunk és projektmenedzserünk tette
lehetővé (*2017. márciusi adatok).
Bár cégünk elsősorban magyar és Európai Uniós multinacionális vállalatok és intézmények részére fordít és
tolmácsol, nagyobb volumenű dokumentumok esetén magánszemélyek megrendeléseit is szívesen teljesítjük.
Az üzleti világ, valamint a külföldi és magyar szervezetek egyedi minőségi elvárásokkal és teljesítési igényekkel
rendelkeznek, amelyeket maradéktalanul ki tudunk elégíteni hosszú éveken át.
Ha többet szeretne megtudni cégünkről, tekintse meg reklámfilmünket!
Minden ajánlatunk személyre szabott és egyedi, hogy Ön a lehető legmagasabb szintű szolgáltatást kapja a
legkedvezőbb áron. Ezért fontos, hogy ajánlatkéréskor csatolja a forrásnyelvi dokumentumot, amelyet
természetesen bizalmasan kezelünk.
Magyarország mellett Angliában ( www.bttranslations.com), Olaszországban (www.bttrans.it), Franciaországban
(www.fr.bttranslations.com) és Németországban ( www.de.bttranslations.com) van képviseletünk.

A LEGKERESETTEBB FORDÍTÁSI KATEGÓRIÁK:
Műszaki fordítás
A BTT fordítóiroda a műszaki fordítások terén egyedülálló tapasztalattal, több ezer fordítási projekttel a háta mögött
a gazdaság és az ipar minden szegmensét lefedi. Mérnök fordítóink felkészültsége és szakmai háttere garantálja a
sikeres együttműködést bármilyen fordítási projekt esetén.

Jogi fordítás
Cégünk a jogi fordítás minden területén nagy gyakorlattal rendelkezik, jogász szakfordítóink heti átlagban több száz
oldalnyi jogi dokumentumot fordítanak. Ha szerződést, jogszabályt vagy bármilyen más, a hatóságok által
kibocsátott dokumentumot szeretne fordíttatni kifogástalan minőségben, kérjen ajánlatot!

Gazdasági fordítás
Magyarország EU-s tagsága, a globalizálódó trendek és a kiélezett piaci verseny egyaránt hozzájárultak a
gazdasági fordítások tömeges megjelenéséhez. A BTT Fordítóiroda évek óta végez ilyen jellegű megbízásokat –
szakfordító kollégáinkkal hatékonyan és nagy számban fordítunk gazdasági dokumentumokat.

Honlapfordítás
Ha honlapja fordításához olyan professzionális partnert és fordítóirodát keres, amelyik képes ugyanabba a
formátumba visszatölteni a célnyelvi szöveget, mint amilyenben a forrásnyelvi volt, forduljon páratlan informatikai
tapasztalattal rendelkező irodánkhoz a legnagyobb bizalommal.
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3 TÉNY & 3 ÉRV, AMELYEK MIATT ÉRDEMES CÉGÜNKET VÁLASZTANIA:
1. Magyar alapítású cég – európai irodahálózat
Az alapítás óta eltelt több mint egy évtizedben Angliában, Olaszországban, Franciaországban és Németországban
kezdte meg tevékenységét a Business Team fordítóiroda. Ezért kivételes nemzetközi tapasztalattal tudunk
megbirkózni a legkomplexebb fordítási és tolmácsolási projektekkel is.

2. Bármilyen fordítást és tolmácsolást ránk bízhat – szó szerint
Kiemelt szakterületeink a jogi fordítás, a műszaki fordítás, de 600 fordítónk és tolmácsunk az ipar és a gazdaság
minden szegmensében folyamatosan kiemelkedően teljesít. Ennek köszönhetően alapításunk óta több mint 10.000
fordítási- és tolmácsmegbízást teljesítettünk sikerrel.
A szinkrontolmácsolás szintén olyan terület, amelyre különös hangsúlyt helyezünk, csaknem minden héten más és
más helyszíneken tolmácsolunk hazánkban és külföldön egyaránt.

3. Egyedülálló technikai háttér – és mi nem csak gépi fordításról beszélünk
Cégünk élenjáró a nyílt forráskódú fordítástámogató szoftverek alkalmazásában, amelyek ma már nélkülözhetetlen
kellékei a minőségi fordítás megalkotásának és fenntartásának.

ÜGYFELEINK ÍRTÁK
“2007 óta több mint 250.000 dollár értékben rendeltünk fordítási és lokalizációs szolgáltatásokat a Business Team
Translations fordítóirodától. Mindig megbízható és hatékony partnerek voltak, minden területen meg vagyunk
elégedve szolgáltatásaikkal. ”
Kósa Péter, LUFTHANSA – Team Leader of LSYH BUD Network Operations
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