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Număr angajaţi full-time:
Număr angajaţi part-time:

Translation & Interpreting

Services

de traduce re si interp retari at -

11
55

Servicii:
4Traducere
4Corectură text
4Legalizare notarială
4Printare & Legare
4Web Design
4Apostile

4Translație
4Grafică - Scanare
4Tehnoredactare
4Procesare (Word)
4Cursuri Limbi Străine
4Supralegalizare

4Economice
4Sociale
4Juridice
4IT & Logistica

4Tehnice & Auto-moto
4Financiare & Bancare
4Medicale & Farmaceutic
4Localizare software

Tip traduceri:

Durata medie necesară traducerii:
n

24 h minim

Limbi din/în care se efectuează traduceri:
Albaneză, Arabă, Bengali, Bosniaca, Bulgară, Cehă, Chineză, Coreeană, Croată, Daneză, Dari, Engleză,
Estonă, Farsi, Finlandeză, Flamandă, Franceză, Georgiană, Germană, Greacă, Ebraică, Italiană, Ivrită,
Japoneză, Hindi, Lituaniană, Macedoneană, Maghiară, Norvegiana, Olandeză, Pashtu, Persană,
Poloneză, Portugheză, Punjabi, Română, Rromani, Rusă, Sârbă, Slovacă, Slovenă, Spaniolă,
Suedeză, Turcă, Ucraineană, Urdu, Vietnameză.

Servicii de traducere:

Limbi

Limbi
rare

Engleză, Franceză, Italiană, Spaniolă 3 4 Română 16 - 25 Lei / pagină
Germană, Rusă, Maghiară
3 4 Română 20 - 35 Lei / pagină
Bosniacă, Bulgară, Cehă, Estoniană, Lituaniană,
Flamandă, Poloneză, Portugheză,Sârbo-Croată,
Slovacă, Slovenă
3 4 Română

35 - 60 Lei / pagină

Albaneză, Arabă, Greaca, Macedoneană, Olandeză,
Letonă, Turcă, Ucraineană
3 4 Română

40 - 65 Lei / pagină

Chineză, Daneză, Finlandeză, Persană, Suedeză
3 4 Română

50 - 70 Lei / pagină

Hindi, Japoneză, Ebraică, Coreeana, Norvegiană
3 4 Română

50 - 100 Lei / pagină

Bengali, Dari, Farsi, Georgiană, Pashtu, Punjabi, Rromani, Urdu - la cerere
Prețurile variază în funcție de domeniu și sunt valabile pentru format A4, 1800 de caractere/pagină, dimensiune font 12.
• Pentru lucrările de volum mare, se acordă discount-uri negociabile, funcţie de termenul de predare.
• Preţurile NU INCLUD TVA şi în momentul predării documentului pentru tradus, se va plati un avans de 30-50% din
valoarea totală

Aleea Cislau 7c, Sc. A, Et. 3 Ap.11
Bucuresti, Sector 2

Taxă de urgenţă:

n Supralegalizare (Apostila) – termen de 2 zile

Aplicarea taxei de urgenţă are loc
numai cu acordul clientului şi este o
taxă cuprinsa între 20% - 50%, în
funcţie de material.

- Camera Notarilor (max. 2 zile): 150 Lei
- Prefectura (max. 2 zile):
150 Lei
Servicii de interpretariat:

Interpretariat consecutiv

Limbi străine

120 Euro / zi

Interpretariat simultan

Engleză, Franceză, Rusă.

grupa I

40 Euro / oră

45 Euro / oră

Germană, Spaniolă, Italiană.

grupa II

50 Euro / oră

55 Euro / oră

Altele decât cele
din grupa I şi II

grupa III

60 Euro / oră

65 Euro / oră

190 Euro / zi

* o zi de interpretariat este considerată ca având 6 ore.
Pentru încheierea cu succes a contractelor, pentru organizarea unor conferințe reușite, realizarea de proiecte interactive, vă punem la dispoziție
interpreți cu un nivel ridicat de competență, experiență în domeniu, care nu numai că stăpânesc terminologia specifică, dar reușesc și să creeze
atmosfera propice pentru finalizarea favorabilă a evenimentului dvs.
Interpreții vor fi selectați în funcție de domeniul în care se desfășoară proiectul respectiv : legal, economic, financiar, tehnic, IT, bancar, medical etc.
Servicii de corectură:

Servicii de tehnoredactare şi dactilografiere:

● Pentru lucrarile deja traduse pe care le au la dispoziție
clienții noștri, asigurăm servicii de colaționare de către un
traducator autoriizat, care în urma verificării și eventual
modificării textului în sensul concordanței dintre documentul
sursă și cel țintă, va putea autoriza respectivul document.

● Acest serviciu este gratuit pentru traducerile realizate în cadrul
agenției noastre. Pentru comenzi doar de tehnoredactare prețurile încep
de la 2 Euro / pagină.

Servicii de copiere şi printare laser:
● La cerere
Pentru cantităţi mari se aplică o reducere.

Servicii de autorizare şi legalizare a documentelor:
● În România, pentru a avea valoarea juridică, actele traduse au nevoie
de legalizarea notarială a specimenului de semnatură al traducatorului
autorizat care a efectuat respectiva traducere.
Veți putea ridica documentele de la sediul nostru deja legalizate, în
schimbul achitării taxelor notariale aferente.
Servicii de subtitrări:
● În urma solicitarilor legate de traducerea de filme am hotărât să asigurăm predarea produsului final (traducere-retroversiune-subtitrare-editare
video). Astfel asigurăm servicii de video-editare, subtitrări de filme,
prezentări, clipuri publicitare cu livrarea pe suport digital. Tarife începând
cu 4 Euro / minut.

Cursuri de Limbi Straine:

ENGLEZĂ

● Oferim și cursuri pentru alte limbi străine, iar pentru o
ofertă personalizată vă rugăm să ne contactați

Servicii DTP profesional:
● Documentele tehnice, cu formatare complexa, cu imagini cu texte
explicative sau cu tabele şi grafice specifice, pot fi procesate în cadrul
departamentului nostru specializat, astfel încât traducerea finala va arăta
identic cu materialul original. De asemenea sa va păstra și formatul în
care a fost transmis documentul original.

FRANCEZĂ

Servicii tipar & legătorie
Tipar Digital

Tipar Offset

Creează un avantaj net atunci când doriți să aveți un produs final rapid, la
un preț bun. Tiparul digital este ideal în cazul tirajelor mici. Se realizează
direct și rapid, ultimele ajustări putându-se face, fără costuri suplimentare,
chiar înainte de a da bunul de tipar. Cel mai important avantaj, este că astfel
scăpați de stresul "cantității", deoarece se pot executa lucrări de tipar, chiar
și într-un exemplar.
Se pot executa lucrări de tipar pe hârtie mată sau lucioasă într-o gamă largă
de gramaje cuprinse între 80g/mp până la 300g/mp inclusiv. Formatele uzuale
de lucru sunt A5, A4, A3, A3+.
Pentru lucrări ceva mai complexe se pot executa diverse operații de finisare:
laminare, broșare, capsare, ștanțare, fălțuire, biguire (perfor sau normală),
legare cu arc (plastic sau metalic).
Astfel se pot realiza următoarele tipuri de lucrări:

cărți de vizită

mape

pliante

e c u s o aannee
l e g i t i m aațțiii

broșuri

flyere

Se adresează în special pentru realizarea unor lucrări cu tiraj mediu și mare.
Tiparul offset utilizează sistemul CMYK, prelucrarea celor patru culori de
bază necesare procesării imaginii în tipar făcându-se pe baza principiului
rasterizării (halftoning).
Este bine de ştiut că din punct de vedere al cromaticii, imaginile sunt direct
influenţate de caracteristicile tipului de suport (grad de alb, suprafaţă lucioasă,
mată sau metalizată, etc).Cu cât un suport este mai absorbant, cu atât scade
contrastul şi luminozitatea imaginii tipărite. Tiparul este influenţat şi de culoarea
hârtiei sau cartonului folosit.
De aceea este necesar ca înainte de a dori să executați o lucrare de tip offset
este bine să apelați la consultanța noastră pentru a beneficia eficient de o
bună realizare, dar și pentru a adapta corespunzător costurile, având în vedere
că tirajele acestor lucrări nu sunt de neglijat și orice eroare poate influența
negativ produsul final.
Se pot executa lucrări de tipar offset într-o gamă foarte variată atât de hârtie
cât și de formate la care se adaugă diverse servicii pentru finisare. Formatele
de lucru pentru tipar sunt de la A3 până la 70 x 100 cm.
Materia primă pentru realizarea tipăriturilor se pot face:
Hârtie offset, Hârtie de etichetă, Hârtie dublu cretată, Cartoane tip GD cartoane duplex, Cartoane tip GT - cartoane triplex, Hârtii autocolante,
Hârtii metalizate, Cartoane metalizate, Cartoane speciale.

calendare de
birou & buzunar

afișe

pungi
cadou

Aceste sunt doar câteva dintre cele mai uzuale lucrări ce pot fi executate pe
utilaje de tipar digital.
În sprijinul dvs. oferim consultanță reală pentru executarea lucrărilor de tipar
în funcție de necesitățile și bugetul pe care le aveți la dispoziție, astfel vom
economisi împreună atât timpul dar și bugetele noastre.

Tipar pentru interior
(indoor)
Autocolant (print de interior pentru panouri, standuri, etc), hârtie foto și
canvas, window & floor graphics, postere pentru decorarea standului
sau a supermarketurilor, print pentru display-uri. Printul pentru indoor se
realizează cu cerneluri pe baza de apă care are ca rezultat o calitate superioară a cromaticii și al detaliului.

Tipar pentru exterior
(outdoor)
Steag, mesh-uri (tipar de mari dimensiuni aplicat
pe fațade de clădiri), banner frontlit și backlit
pentru panotaj stradal și casete luminoase,
tipar pe autocolant pentru panouri și unipoluri,
print pe plexiglass. Calitatea tiparului outdoor
este dată de rezoluția de printare de 1200x720 dpi, lățimea maximă de printare
fiind de 5 m.

cărți
manuale

reviste
cataloage

offset este necesar să
sa definim corect
Pentru a executa lucrări pentru tipar offset
împreună tipul produsului finit, și ce materiale vom putea folosi (imagini,
grafica, texte, tipul hârtiei, finisări, cantități etc).

Tipar Flexografic
Se adresează în special pentru realizarea etichetelor sau sacoșelor de
plastic dar și pentru o gamă largă de produse pentru ambalat.

Tipar Serigrafic
Serigrafia este procedeul prin care se imprimă pe suporți din cele mai diferite
materiale, începând cu hârtie, ceramică, materiale plastice și terminând cu
textilele sau metalele. Ceea ce se schimbă de fiecare dată, în funcție de
suportul specific, nu este procesul în sine, ci tipul de cerneală folosită. Regula
de bază a imprimării serigrafice este ca materialul suport să fie neted.
Avantajele imprimării serigrafice sunt următoarele: imprimare în serii mici și
mijlocii, rezistența ridicată a vopselelor la frecare, zgâriere și a razelor UV.

Având în vedere complexitatea serviciilor pe care putem să vi le oferim, se înțelege de la sine, că pentru a realiza
lucrările pe care dumneavoastră ați dori să le executăm este necesar să luăm cunoștință exact despre ce este
vorba și să va facem o ofertă concretă în funcție de respectivele situații. În plus, după ce vom ști exact ce anume
aveți nevoie putem să facem o ofertă reală, care să fie la obiect cu toate facilitățile respective:
a reduceri de preț, atermene de plată, atermene de execuție, alivrări etc.

e-mail: traduceri.klara@gmail.com -- www.traduceri-klara.ro

Serviciile de înaltă calitate oferite constituie un sprijin
pentru partenerii noștri; astfel dezvoltăm relaţii de afaceri
într-un mod unic care ne face diferiți.

Vă asigurăm seriozitate, calitate și promptitudine!
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