
Doświadczenie, 
które tłumaczy 
wszystko



Doświadczenie,   
które pracuje dla Ciebie
Nasza codzienna praca opiera się na rzetelnej wiedzy wspartej wieloletnim  

doświadczeniem nie tylko w realizacji przekładów, ale i w efektywnym zarządzaniu 

projektami – współpracując z nami, otrzymujesz wygodne, kompleksowe usługi językowe  

dla Twojej firmy i niezmiennie wysoką jakość tłumaczeń.

11 lat 
doświadczenia

99,7%
zadowolonych 

Klientów*
* z ostatnich 20 000 tłumaczeń

16
specjalizacji

62 mln 
przetłumaczonych 

słów

85
języków

nawet

100
stron 

dziennie



Filary zaufania 
– co zyskujesz?

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

ISO 9001 

STABILNOŚĆ

ISO 17100 

JAKOŚĆ

ISO 27001 

POUFNOŚĆ

I BEZPIECZEŃSTWO

WIARYGODNOŚĆ 

DZIĘKI CZŁONKOSTWU 

W ORGANIZACJACH 

BRANŻOWYCH

UBEZPIECZENIE 

OC

BEZPŁATNE TŁUMACZENIA 

PRÓBNE

Aby zbudować trwałe zaufanie do produktu  

czy marki, potrzeba lat pracy, doświadczeń  

i dbania o relacje biznesowe. Podstawą zaufania 

i zadowolenia Klienta są solidne fundamenty – 

rzetelność, terminowość, odpowiedzialność 

i pełen profesjonalizm w każdej sytuacji.

https://alingua.pl/filary-zaufania/


Twoje korzyści 
ze stałej 
współpracy

Spójność terminologii
Dzięki stałemu zespołowi tłumaczy oraz 
zastosowaniu pamięci tłumaczeniowych 
zyskujesz pełną spójność terminologii.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Trwałe i silne relacje między kontrahentami to aspekt, którego wartości nie 

sposób przecenić we współczesnym biznesie. Biuro tłumaczeń Alingua od 

lat stawia sobie za cel budowanie takich więzi – szczególnie zatem cenimy 

sobie to, że 80% naszych Zleceniodawców to stali Klienci. Wśród nich są 

również tacy, których obsługujemy od samego początku istnienia biura, 

czyli już od 11 lat.

Korzystne warunki finansowe
Jako stały Klient otrzymujesz zbiorczą 
fakturę z dłuższym terminem płatności 
wystawianą na koniec miesiąca, a także 
niższe stawki i rabaty.

Tłumaczenia ekspresowe
Twoim tłumaczeniom ekspresowym 
nadajemy najwyższy priorytet  
i realizujemy je w pierwszej kolejności.

https://alingua.pl/wspolpraca-dlugofalowa/


Marketing  
i strony www
Krótki i konkretny. Chwytliwy. Zwracający uwagę. 

Wzbudzający emocje. Różne cechy tekstu 

marketingowego mogą decydować o tym, czy jest 

dobry, czyli skuteczny. Nasi tłumacze, redaktorzy 

i copywriterzy wiedzą, jak ważne są rozmaite niuanse 

językowe, potrafią wczuć się w potrzeby Klientów 

i zręcznie operować słowem. Dzięki temu możesz 

dotrzeć do swoich odbiorców dokładnie w taki sposób, 

na jakim Ci zależy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

https://alingua.pl/tlumaczenia-marketingowe/


Tłumaczenia 
marketingowe
Wyznacznikiem jakości tekstów marketingowych jest ich 

skuteczność – to one reprezentują firmę na zagranicznych 

rynkach. Naszych partnerów biznesowych wspieramy  

w międzynarodowym rozwoju, dokonując tłumaczeń 

marketingowych we wszystkich kombinacjach językowych, 

jakich potrzebują.

Strony  
internetowe

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Materiały 
promocyjne

Katalogi, broszury 
i ulotki reklamowe

Filmy promocyjne 
i reklamowe

Nagrania 
lektorskie

Materiały   
szkoleniowo-motywacyjne

Poradniki Oferty 
handlowe

https://alingua.pl/tlumaczenia-marketingowe/


Tłumaczenia stron 
internetowych
11 sekund – dokładnie tyle zajmuje odbiorcy komunikatu 

analiza jego wiarygodności i przydatności. Pierwsze wrażenie 

w kontakcie z firmą często odbywa się przez jej stronę 

internetową, dlatego dobrze i spójnie przetłumaczony serwis 

to najlepsza wizytówka naszych Klientów. 

Kompleksowe podejście w tłumaczeniu stron www obejmuje 

profesjonalną lokalizację językową przez native speakera 

danego języka, czyli dopasowanie tekstu do wymagań 

lokalnego rynku oraz zwyczajów językowych przyszłych 

odbiorców. Treści do tłumaczenia na życzenie możemy 

skopiować bezpośrednio z Twojej strony internetowej; 

możliwa jest także implementacja gotowego tłumaczenia 

bądź dostarczenie go w formie dwujęzycznej tabeli zgodnie 

z Twoimi preferencjami.



Nasi stali 
Klienci



Kim 
jesteśmy?
Choć od samego początku istnienia firmy, czyli od 2010 roku, wdrożyliśmy wiele 

procedur, norm jakości i specjalistycznych narzędzi – naszą największą siłą 

byli, są i zawsze będą ludzie. Nasz zespół jest jak rodzina i ten, kto miał okazję 

poznać nas osobiście, wie, że to adekwatne słowo. Każdy z nas jest inny, ale 

najlepszy w swojej dziedzinie. Są wśród nas absolwenci nie tylko zarządzania 

i filologii, ale też filozofii, historii, prawa, politologii i kierunków ścisłych. Ciągle 

rozwijamy swoje zainteresowania, zdobywamy wiedzę i podnosimy kompetencje.

Nasz stacjonarny zespół stanowi pomost pomiędzy Twoją firmą a znacznie 

większym gronem tysięcy tłumaczy i korektorów z całego świata, z którymi 

mamy przyjemność współpracować. Każdy z nich wybierany jest do 

naszego zespołu nie tylko dlatego, że spełnia restrykcyjne wymagania 

międzynarodowych norm ISO dotyczących wykształcenia i doświadczenia 

zawodowego, ale również dlatego, że – tak jak dla nas – ważny jest dla niego 

szacunek do drugiego człowieka i wartość słowa, z którym pracuje.
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Jak pracujemy
czyli od zlecenia do realizacji

Wycena   
i dopasowanie oferty

  Kontakt w ciągu 15 minut

  Przedstawienie dedykowanej oferty

  Rekomendacja optymalnego wariantu

Klient

Alingua

Przesłanie 
formularza

Oczekiwanie  
na realizację

Akceptacja  
i rozliczenie projektu

Realizacja  
projektu

Badanie 
poziomu 
satysfakcji 
z wykonanej 
usługi

Przekazanie 
tłumaczenia

https://alingua.pl/wycena-tlumaczenia/


Fundacja Alingua
Pomocne Słowo
Zamawiasz – pomagasz

Tłumaczenia  
dla potrzebujących
Osoby w trudnej sytuacji materialnej 

mogą liczyć na pomoc w tłumaczeniu 

niezbędnych im dokumentów.

Działalność charytatywna
Naszym wspraciem finansowym 

obejmujemy różne bliskie nam 

inicjatywy społeczne w Polsce 

i za granicą.

Promowanie  
języka polskiego
Włączamy się w działania edukacyjne 

w zakresie języka polskiego i ochrony 

polskiego dziedzictwa. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

W 2016 roku powołaliśmy do życia Fundację Alingua Pomocne Słowo, 

by naszą codzienną pracę połączyć z niesieniem pomocy innym. 

1% wartości wszystkich zamówień realizowanych przez Alingua 

przeznaczany jest na cele statutowe Fundacji. Dotychczas wsparliśmy 

m.in. wymienione osoby i inicjatywy:

  Edukacja młodych Polaków z 9 krajów byłego ZSRR,

  Edukacja trojga osieroconych dzieci z Kenii i Ugandy,

  Pomoc bezdomnym i najuboższym mieszkańcom Krakowa,

  Klinika i szkoła dla dzieci z autyzmem.

https://alingua.pl/fundacja-alingua/


Helena Żuradzka 

Head of the Key Account Dept.

+ 48 690 838 645

helenazuradzka@alingua.pl

www.alingua.pl

mailto:helenazuradzka@alingua.pl
http://www.alingua.pl


Nasi 
partnerzy


