Tradução e interpretação para mais de 80 idiomas

Serviços Globais de
Tradução e Marketing
Oferecendo suporte aos setores privado, público e sem fins lucrativos
há 30 anos, a Auerbach International garante que suas interações
multiculturais e globais sejam baseadas em uma estratégia de
crescimento e sucesso.

Nossa promessa de marca
• Precisão garantida.
• Excelente qualidade quando apenas o melhor é o suficiente.
• Tempos de resposta rápidos e milagrosos que outros
dizem ser impossíveis.
• Tudo o que você precisa em 80 idiomas.
• Satisfação do cliente premiada por três vezes.

• Dedicação total ao serviço personalizado.
• Entregas acima e além das expectativas.
• Conhecimento abrangente das culturas mundiais
e práticas comerciais.
• Uma grande porcentagem dos lucros anuais é
canalizada para nossa Fundação para melhorar o
mundo.

VANTAGENS DA AUERBACH

O que você ganha nos contratando

Rapidez
As entregas mais rápidas possíveis. Dentro do
prazo e do orçamento.

Conhecimento global
Conhecimento profundo de países e culturas... e se
suas campanhas terão repercussão no exterior.

Oportunidade
Penetração rápida em mercados globais novos ou
em expansão.
Tudo o que você precisa em um só lugar
Tradução, localização, interpretação, dublagem,
legendagem, layout, transcrição, análise de nomes,
etc., tudo em um só lugar.

Preço com base no valor
• Taxas reduzidas para projetos não técnicos e simples.
• Descontos para textos repetidos, volumes		
grandes e materiais de organizações sem fins
lucrativos.
• Integração entre tecnologia de ponta e gestão
de bancos de dados.

Terminologia técnica
Equipes linguísticas especializadas no assunto.
Glossários aprovados por especialistas internos
antes do início de grandes projetos.

Fundação Auerbach de Impacto Global
(FAIG-AGIF)
A FAIG fornece campanhas de mídia social
personalizadas, cursos, recursos, podcasts e muitas
outras soluções em um kit de ferramentas único e
completo para capacitar organizações sem fins
lucrativos a ter sucesso e prosperar.

Mais de 80 Línguas
Das mais comuns às mais incomuns, além de
todos os dialetos.

Atedimento exclusivo para América Latina:
Erick Dantas +55 21 98679 7901
erick@auerbach-intl.com / www.auerbach-intl.com

Tradução e interpretação para mais de 80 idiomas

CONSTRUINDO NEGÓCIOS GLOBAIS

Serviços completos em mais de 80 idiomas…
• Tradução
• Localização de sites, softwares e aplicativos
• Design e layout folhetos, catálogos, etc.
• Voice-over e transcrição para produções completas
• Folhas de dados
• Especificações técnicas
• Apresentação de PowerPoint
• Multimídia
• Redes sociais
• Análise de nomes de produtos/marcas
• Interpretação: presencial ou remota, telefônica, 24 		
horas por dia, 7 dias por semana.

Conhecimentos específicos de cada setor e
de cada assunto, incluindo as seguintes áreas:
Saúde / Medicina / Farmacêutica
TI / Semicondutores / Eletrônica / Telecomunicações
Direito (EUA e exterior)
Publicidade / Embalagem / RP / Marketing
Fabricação (alta e baixa tecnologia)
Energia e tecnologias ecológicas
Biotecnologia
Automotiva
Alimentação e vinho
Atacado / Varejo / Bens de consumo
E mais...

ALGUNS DE NOSSOS PRINCIPAIS CLIENTES
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