
Italia Traduzioni 
 ،منهاالمستهدف  المترجمة يجب أن تؤثر في الجمهور النسخة "إن

"مستهدف منهلعلى الجمهور االعمل األصلي أثر  تماما كما كان

 بو أالن إدغار

شركة لها أثر ملموس في  هي Italia Traduzioniشركة 

 ننح تنافسية.اللغوية المؤهلة بأسعار إيطاليا في مجال المساعدة 

رسالة سامية ومهمة في  بالنسبة لنا هي من عمل، نعشق ما نقوم به

 مشروع ل لكنه ،أبدامجرد رقم  ليس لنا بالنسبةالعميل و غاية الجدية

 له خصوصيته وحساسيته.

تمجاالمختلف المستويات وال

المختلفة. ت والمستويات مجاالإن نقطة قوتنا األولى هي تنوعنا بين ال

انتقاء مترجمينا بعناية على أساس تأهيلهم ومهاراتهم وخبراتهم  مت

فإن عمالئنا يتنوعون بين شركات كبرى  امجاله. لذالطويلة، كٌل في 

وشركات متوسطة وأخرى صغيرة. باإلضافة إلى مكاتب المحاماة 

وال إلى المواطن العادي الذي يصادف حاجته إلى المتخصصة. وص

خدمات الترجمة في مختلف مواقف حياته ومعامالته التجارية والثقافية 

 والقانونية والشخصية.

خدمة مميزة وسريعة 

من نقاط القوة التي نتميز بها كذلك قدرتنا على ضغط الوقت ليتطابق 

ق االستفادة من أقصى مع متطلبات العميل، ويتعزز ذلك عن طري

قدرة إنتاجية للمترجم داخل فريق عمل متكامل وقادر على الوصول 

 إلى الهدف األسمى وهو: رضا العميل.

عمالئنا الذين فوزنا بثقتهم

العديد من الشركات والمؤسسات التجارية اإليطالية الهامة، العديد 

فندقية من من المكاتب القانونية وُكتّاب العدل المحلفين، مؤسسات 

الثقافة،  مجالالطراز الرفيع، المكاتب الوزارية المتخصصة في 

والكثير من المهنيين المحترفين والمستقلين الذي وقع اختيارهم على 

شركتنا ليؤكدوا عبر ردود فعلهم اإليجابية التي أكدوا فيها عن 

رضاهم بالمستوى العالي من الجودة التي لمسوها في خدماتنا اللغوية 

 تخصصة التي قُدمت لهم. الم

شبكة كبيرة بجودة فائقة

أعوام العمل الطويلة، حصلنا على ثقة الكثيرين من العمالء واستطعنا  يف

تحقيق أرباح أيضا في نهاية كل سنة، بعكس ما حدث لبعض الشركات 

األخرى العاملة في نفس المجال. أرتكزت شركتنا في مسارها الطويل 

على االحترافية المتناهية والذوق الرفيع في التعامل مع مختلف حاجات 

ات العمالء األعزاء، وذلك بفضل طاقم عمل ديناميكي يتكون من ومتطلب

مترجما مؤهال من الطراز األول يتوزعون على امتداد الدولة  1.080

اإليطالية والقارة األوروبية في شبكة متضافرة تتسع لتشمل أيضا الواليات 

 المتحدة األمريكية وروسيا والصين.

الرئيسية التي نعمل فيها المجاالت  

الثقافي المجال  

الطبي مجالال  

العلمي المجال  

السياحي المجال  

القانوني المجال  

التقني المجال  

الجوي المجال  

التجاري المجال  

التسويق على شبكة اإلنترنت مجال 

 تصميم المواقع على شبكة اإلنترنت مجال

المعلومات واألخبار مجال

األدبي المجال

والتي يقوم بها باقة من المترجمين خدمة الترجمة المحلفة 

المعتمدين في مختلف المحاكم والدوائر القضائية المتخصصة.

مترجمون فوريون على أعلى مستوى ألهم المؤتمرات والمحافل الدولية

كافة خدماتنا اللغوية متوفرة بين جميع اللغات.

اتصل بنا

www.italiatraduzioni.com 
نبلغ صوتك إلى العالم   البرید اإللكتروني 

سكایب
info@italiatraduzioni.com 
millenium.services2 
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