
profesjonalizm i niskie ceny od pół wieku



Poznań

Szczecin

Wrocław

Dlaczego my?

ponad 50 lat doświadczenia 

 1.000.000 przetłumaczonych stron 

100.000 zadowolonych klientów 

!

500 współpracujących tłumaczy

36 języków 

oddziały w 4 miastach

Warszawa



Jesteśmy najstarszym działającym biurem tłumaczeń w Polsce, 
nasza firma powstała w 1957 roku.  
Skorzystaj z naszego doświadczenia. 

 Tradycja i doświadczenie 

Z należytą dbałością podchodzimy zarówno do tłumaczenia 
jednego dyplomu, jak i dużego kontraktu dla międzynarodowej 
korporacji.
  

   

Dopasowanie do odbiorcy

Nawiązywanie kontaktów z kontrahentami zagranicznymi, wejście 
na nowe rynki zbytu, konferencje międzynarodowe, szkolenia dla 
pracowników z zakresu nowych technologii – to zadania idealnie 
dla nas. 

Nasz zespół tłumaczy to specjaliści posiadający wieloletnie 
doświadczenie. Do każdego projektu przydzielamy tłumacza 
specjalizującego się w konkretnej dziedzinie. 

Oferujemy tłumaczenia w większości języków europejskich 
i świata. Od angielskiego czy niemieckiego po wietnamski, hindi 
lub mandaryński. 

Wykonujemy tłumaczenia przysięgłe, ustne i specjalistyczne 
(techniczne, ekonomiczne, prawnicze, informatyczne, medyczne 
itd.).



Niskie ceny. Stałym klientom oraz przy dużych zleceniach 

oferujemy atrakcyjne rabaty.

 wykonujemy w cenie tłumaczeń Tłumaczenia specjalistyczne

zwykłych. 

Oferujemy . Pracujemy na naj-pełen zakres usług dla firm

nowocześniejszych programach wspomagających tłumaczenie 

(CAT), budujemy pamięć tłumaczeniową klienta (TM),

tłumaczymy z wykorzystaniem narzędzi on-line (CMS).

Stosujemy , wszystkie  uproszczony tryb składania zleceń

formalności można zrealizować przez Internet. 

Gwarantujemy .krótkie terminy

Nasi stali klienci to m.in.: 

Posiadamy oddziały w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu
oraz w Szczecinie.



Zachęcamy do odwiedzenia naszej 
strony lub do                                          
kontaktu z naszym biurem. 
Z  przyjemnością odpowiemy na 
wszystkie Państwa pytania.

Zapraszamy do współpracy.

Dostępne formy płatności

 przelew i e-przelew 
 karta kredytowa on-line
 w kasie w punktach handlowych

Tłumaczenia to sztuka znajdowania porozumienia 
między ludźmi z różnych zakątków świata. 
To ułatwianie współpracy między Lapończykiem 
a Brazylijczykiem,  
między polskim biznesmenem a chińskim dyrektorem 
fabryki, 
między hiszpańskim studentem a australijskim 
profesorem.

Tłumaczenia to sztuka łączenia ludzi na całej Ziemi. 

www.mTlumaczenia.pl

www.mtlumaczenia.pl
www.mtlumaczenia.pl


www.mTlumaczenia.pl

91 43 43 556

61 851 51 03 22 692 41 47

71 796 40 90

Poznań

Szczecin

Warszawa

Wrocław

K
o

n
ta

k
t


