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NASZE BIURO
Od 2009 roku ułatwiamy firmom profesjonalne i
skuteczne kontakty z międzynarodowymi
partnerami w ponad 200 językach.
 
Centrum Tłumaczeń – PAB to :
-  Gwarancja jakości tłumaczeń
-  Projekty wielojęzyczne
-  Zawsze rzetelne i terminowe wykonanie
-  Wszystkie tłumaczenia pod opieką ’’native
speakers’’.
 
Działamy tak, aby w sposób skuteczny ułatwić
Państwa komunikację z zagranicznymi klientami na
rynku krajowym oraz międzynarodowym.



KIM JESTEŚMY
 
Nasz zespół to 69 stałych i
ponad 300 współpracujących z
nami specjalistów z różnych
krajów, którzy do każdego
zadania podchodzą z należytą
dokładnością, wykazując się
wiedzą nie tylko w zakresie
znajomości języka, ale i z
konkretnej dziedziny, jakiej
tłumaczenie dotyczy.
 



 Proponujemy
pisemne

tłumaczenia dla
firm na ponad
200 języków

TŁUMACZENIA TEKSTÓW
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MEDYCZNYCH
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TECHNICZNYCH

   TŁUMACZENIA
PRZYSIĘGŁE

LOKALIZACJA STRON
INTERNETOWYCH ORAZ

MATERIAŁÓW
PROMOCYJNYCH



Zgodnie z najnowszymi badaniami, lokalizacja strony
internetowej może podnieść jej skuteczność aż o 400%
w kraju docelowym.
 
Pomożemy w lokalizacji strony internetowej na język
kraju, w którym chcielibyście promować swoją
działalność.
 
Oferujemy również lokalizację prezentacji,
materiałów reklamowych, a także opakowań i etykiet
produktów przeznaczonych na eksport.
 

Lokalizacja stron
internetowych oraz
materiałów promocyjnych



Polskie Stowarzyszenie Biur Tłumaczeń
European Language Industry Association 
The Institute of Translation and Interpreting 
Institute of Independent Business 

Klaster Przemysłowy dawnych terenów Centralnego Okręgu Przemysłowego
im. Premiera Eugeniusza Kwiatkowskiego
East Midlands Chamber of Commerce 
East Midlands International Trade Association   
Cambridgeshire Chambers of Commerce 
Essex Chambers of Commerce 
Made in Britain Trade Centres 

Jesteśmy członkiem stowarzyszeń skupiających profesjonalne biura tłumaczeń,
należymy do:

 
Należymy też do następujących organizacji oraz jesteśmy ich rzetelnym
partnerem strategicznym: 



Od 2009 roku nasza kadra
zawodowych tłumaczy
pisemnych, ustnych,
językoznawców i wykładowców
przekłada w ponad 200 językach
świata.
Zapewniamy skuteczne i
profesjonalne wsparcie
językowe oraz służymy radą
naszym klientom w sprawach
projektów biznesowych,
przemysłowych, technicznych,
naukowych i innych.



DLACZEGO BIURO PAB
Zdobyliśmy naszą

reputację na rynku tłumaczeń
jako skuteczny, lojalny i godny

zaufania partner.
Dzięki nam relacje biznesowe i
współpraca z kontrahentami,
pracownikami oraz klientami
zagranicznymi będą owocne. 

 

Dzięki wysoko wyspecjalizowanej
kadrze tłumaczy, 

jakości świadczonych usług,
doświadczeniu, a przede wszystkim

zawsze rzetelnym i terminowym
wykonaniu klienci nas docenili.
Nasza firma otrzymała liczne

prestiżowe nagrody.

Współpracując z nami macie
Państwo pewność, że jakość

wykonanej usługi będzie
najwyższa. 

Uzyskaliśmy certyfikat
jakości ISO9001 oraz status 

Quality Translation.



Zapraszamy do nawiązania współpracy
 
Tel: ( + 48 ) 608 431 546
Email: info@pabtlumaczenia.pl  
www: www.pabtlumaczenia.pl
 
 


