Komplexní jazykové služby
Váš partner ve světě jazyků a zahraniční spolupráce

Jsme mladá společnost, která čerpá ze zkušeností
celého týmu, detailní znalosti jazyků, zahraničních
trhů, jednotlivých kultur, zvyků a aktuálních trendů.
O jazyky se staráme komplexně od překladů,
tlumočení, jazykových kurzů až po grafiku a tisk.
Společně s našimi ověřenými zahraničními partnery
pomáháme společnostem s mezinárodním
obchodem a navazováním kontaktů v zahraničí.
Zakládáme si na individuálním přístupu!
Vzájemné pochopení je klíčem při hledání kvalitního
řešení, které splňuje nejen požadavky a představy
klienta, ale zejména pak jsou za námi vidět reálné
výsledky a spokojenost klientů.

O nás
Specializujeme se na komplexní jazykové
služby, podporu zahraniční spolupráce a
obchodu včetně navazujícího servisu.
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Náš příslib a hodnoty
O jazyky se vám postaráme kvalitně a komplexně!
• Individuální přístup
• Dlouhodobé a spokojené vztahy

• Kvalitní a efektivní řešení na míru
• Nadstandartní služby v ČR i zahraničí
• Reálné a viditelné výsledky
• Transparentní podmínky a férový business
3

První dojem můžete
udělat jen jednou
První dojem rozhoduje o vašem úspěchu či neúspěchu.
Vzniká během pár vteřin a ovlivňuje to, co si
o vás lidé pomyslí a zda vám budou důvěřovat!
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Naše služby
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Překlady a lokalizace

Korektury

Komplexní služby od vstupní konzultace,
analýzy až po návrh řešení s vymezením
rozsahu a garancí nejvyšší kvality a efektivity.

Kontrola chyb, revize textů co do kvality
překladu i obsahu. Korektury jsou vždy
zajišťovány rodilým mluvčím.

•
•
•
•
•

Překlady z a do cizích jazyků
Odborné překlady (technické, právní a další)
Literární překlady
Soudní překlady s ověřením
Titulky a dabing

•
•
•
•

Jazykové korektury a lokalizace
Stylistické korektury
Předtiskové korektury
Odborné a obsahové korektury
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Jazykové vzdělávání

Tlumočení

Jazykové kurzy vždy chystáme na míru firmy
či jednotlivce. Náš lektorský tým je složen
výhradně z profesionálů v oboru.

Poskytujeme profesionální tlumočení ať už se
jedná o obchodní jednání, konferenci či
festival v České republice i zahraničí.

• Nadstandartní jazykové kurzy
• Odborné jazykové kurzy (obchodní,
zdravotnický, technický průmysl a další)
• Vstupní i průběžné jazykové testování
• Audit firemního vzdělávání
• Online podpora
• Zajištění mezinárodních jazykových zkoušek
• Tvorba jazykových materiálů na klíč

•
•
•
•
•

Konsekutivní tlumočení
Simultánní tlumočení
Tlumočení po telefonu
Soudní tlumočení
Tlumočnický servis a technika
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DTP a grafické služby

Vývoj a tvorba

Portfolio služeb od grafických návrhů,
elektronické sazby až po předtiskovou
přípravu a generování výstupních dat pro tisk.

Veškeré materiály tvoříme na míru a dle
konkrétních potřeb našich klientů. Na tvorbě
se účastní pouze odborníci na daná témata.

•
•
•
•
•

Grafické zpracování dokumentu dle předlohy
Grafické zpracování cizojazyčného materiálu
Sazba, grafické návrhy, úpravy a retuše
Příprava dokumentů pro tisk
Výběr vhodných fontů a sjednocení vzhledu
materiálů

Jazykové a vzdělávací materiály na klíč
Tvorba koncepce jazykového vzdělávání
Tvorba titulků a dabingu k videu
Tvorba a překlady manuálů k produktům,
výrobním linkám, strojům apod.
• Zajištění tisku a distribuce
•
•
•
•
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Mezinárodní rozvoj a jazyková podpora
• Analýza vhodných trhů a příležitostí
• Zaměření zejména na segment B2B (Business to Business)

• Skrze zahraniční partnery poskytujeme lokální podporu a obchodní zastoupení ve vybraných destinacích
• Na vybrané destinace možnost využití grantových příležitostí a s tím spojené konzultace
• Jazyková podpora pro případný online support, zákaznický servis, apod.

Pro více informace k našim službám nás neváhejte kontaktovat!
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Zajímavosti ze světa jazyků
• Nejpřekládanější knihou je Bible. Některé části této knihy byly dokonce přeloženy do klingonštiny!
• Tři nejpřekládanější autoři světa jsou:
1. Agatha Christie (7236 překladů)
2. Jules Verne (4751 překladů)
3. William Shakespeare (4296 překladů)

• Přibližně 50% anglických slov pochází z francouzštiny.
• Pouze 5% všech lidí mluvících portugalsky žije v Portugalsku - většina žije v Brazílii.
• Pokud si potřebujete vybrat hotovost ve Vatikánu, můžete použít bankomat v latině.

• Němčina je nejrozšířenějším mateřským jazykem v Evropě.
• Existuje 13 způsobů, jak hláskovat zvuk „o“ ve francouzštině.
• Papež František používá Twitter a píše v 9 jazycích.
• Pro všechny astronauty je podmínkou pracovní znalost ruštiny.

10

Potenciál jazyků v Evropě
Srovnání počtu obyvatel Evropy podle jazyka, kterým se dorozumí (v milionech):
Polština
50 mil.
Španělština
76 mil.

Čeština
11 mil.
Angličtina
260 mil.

Italština
82 mil.

Francouzština
135 mil.

Němčina
170 mil.
Ruština
160 mil.

11

Důvěřují nám
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Děkujeme!
Jiří Šebek
+420 703 134 400
jiri.sebek@dialect.cz
www.dialect.cz
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