
 » 30 lat doświadczenia

 » 500 zadowolonych 
klientów w Polsce i na 
świecie

 » Jakość, która wyróżnia, 
potwierdzona przez ISO 
9001:2008 i EN ISO 
17100:2015

 » Bezpieczeństwo  
i poufność 

 » Innowacyjne technologie

 » Ponad 400 kombinacji 
językowych



Orientacja 
na klienta

Globalny 
zasięg

INTERTEXT to 30 lat doświadczenia w dostarczaniu 
kompleksowych usług z zakresu komunikacji językowej

INTERTEXT to wielojęzyczny 
dostawca usług z 30-letnim 
doświadczeniem, który plasuje 
się w czołówce najlepszych 
firm tłumaczeniowych w kraju. 
Zapewniamy obsługę z zakresu 
komunikacji językowej ponad 500 
firmom w Polsce i na świecie.

INTERTEXT to firma wykorzystująca 
innowacyjne rozwiązania we 
wszystkich swoich procesach: od 
zarządzania, przez rekrutację i 
obsługę aż po najnowocześniejsze 
technologie stosowane w procesie 
tłumaczenia. Dzięki temu jesteśmy 
w stanie sprostać nawet najbardziej 
rygorystycznym wymaganiom 
klientów, którzy coraz częściej 
oczekują globalnej, profesjonalnej, 
elastycznej, szybkiej i ekonomicznej 
usługi.

Zespół składający się z etatowych 
pracowników oraz ponad 600 
tłumaczy specjalistów z różnych 
dziedzin i języków, weryfikatorów, 
korektorów, redaktorów, grafików i 
informatyków uczynił z nas czołową 
firmę w zakresie zarządzania 
tłumaczeniami.

Nasz zespół zapewnia, że każde 
tłumaczenie wykonuje specjalista 
– ekspert z konkretnej dziedziny 
w ponad 400 kombinacjach 
językowych, zawsze zgodnie 
z najsurowszymi normami 
jakościowymi ISO 9001:2008 i EN 
ISO 17100:2015.

INTERTEXT to:

Gwarantowana 
jakość

Zaawansowane 
technologie



INTERTEXT to gwarancja, że każde tłumaczenie wykonuje 
specjalista z konkretnej dziedziny w jednej z ponad 400 
kombinacjach językowych, zawsze zgodnie z najsurowszymi 
normami jakościowymi ISO 9001:2008 oraz EN 17100:2015.

Indywidualne rozwiązania dla Twojej firmy.

Szybka komunikacja dzięki interaktywnej platformie.

 » Tłumaczenia pisemne
 » Tłumaczenia 

uwierzytelnione
 » Weryfikacja i redakcja
 » Copywriting/transkreacja
 » Lokalizacja i tłumaczenia 

multimediów 

 » Tłumaczenia ustne
 » Obsługa techniczna 

konferencji
 » Zarządzanie terminologią
 » Lokalizacja stron www
 » DTP, grafika
 » OCR

Jakość, która wyróżnia

Bezpieczeństwo  
i poufność

Wiedza 
i doświadczenia

INTERTEXT realizuje projekty dla ponad 500 firm z Polski  
i całego świata.

Wielojęzyczna komunikacja dla specjalistów.

Branże:
 » Prawo i finanse
 » Consulting
 » Bankowość
 » Medycyna i farmacja 

 
 » Przemysł i technologie
 » Infrastruktura
 » IT i telekomunikacja
 » Reklama i marketing

INTERTEXT to przeszło 600 tłumaczy specjalistów z różnych 
dziedzin i języków, weryfikatorów, korektorów, redaktorów, 
grafików i informatyków.



 » 30 years of experience

 » 500 satisfied customers 
in Poland and around the 
world

 » Outstanding quality 
confirmed by ISO 
9001:2008 and EN ISO 
17100:2015

 » Security and 
confidentiality 

 » Innovative technologies

 » Over 400 supported 
language combinations


