Forståelse er nøglen til al kommunikation og en
forudsætning for din virksomheds globale succes.

Tolkning

Vores tolke står klar til at hjælpe dig med at skabe
forståelse mellem mennesker med forskellige sprog
og forskellig kulturel baggrund.

Konsekutiv tolkning

Simultantolkning

Telefontolkning

Hvisketolkning

Hurtig udrykning

Snart 30 års erfaring

Stort netværk af professionelle tolke
I næsten 30 år har vi leveret tolkeløsninger til vores kunder og har derfor opbygget et stort netværk af professionelle tolke med erfaring
inden for mange brancher. Uanset din branche, dit sprog og dit behov, kan vi nde den rette tolk til dig.
Vi stiller store krav til vores tolkes kompetencer og anvender kun uddannede tolke med lang erfaring, hvilket er din garanti for kvalitet.

Individuelle løsninger til dit tolkebehov
Uanset om du har brug for en tolk til dit møde, en konference, en retssag eller andet, kan vi matche dit behov. Fortæl os, hvad du skal
bruge tolken til, og vi nder den rette tolk og løsning til dig.

Telefontolkning
Slip for at bruge tid på at booke en tolk, betale dyre omkostninger til tolkens transport eller rejsetid, og betal udelukkende for de
minutter, som tolken reelt arbejder.
Vi tilbyder telefontolkning, en unik løsning, som giver dig mulighed for at komme i dialog med en tolk inden for 30-45 sekunder.
Løsningen tilbydes mellem engelsk og alle andre sprog. Kontakt os for at høre mere om denne unikke og eksible løsning, der kan spare
dig både tid og penge.

Hurtig og professionel håndtering
Vi sørger for, at kommunikationen ikke står i vejen for din virksomheds succes. Takket være vores lange erfaring og eksible netværk af
både interne og eksterne professionelle tolke, kan vores tolkeservice altid hjælpe dig, også når der skal rykkes hurtigt ud.
Vi tilbyder primært tolkning i Danmark og har blandt andet erfaring med tolkning for politiet, tolkning i retssager og tolkning ved møder
eller konferencer.

Konsekutiv- og simultantolkning
Når du vælger at bruge en tolk på dit møde, konference o.lign. kan det enten foretå som konsekutiv tolkning eller simultantolkning.
Konsekutiv tolkning i forbindelse med møder kaldes også dialogtolkning, da denne form bruges i dialogsituationer, hvor to eller ere
samtaler. Tolkeformen er ideel til kontraktforhandlinger, mindre møder og virksomhedsbesøg. For at opnå den størst mulige eksibilitet er
det en fordel at benytte sig af et hvisketolkeanlæg.
Ved simultantolkning tolkes der samtidig med taleren, og derfor foregår tolkningen ofte i tolkekabiner eller evt. ved hjælp af et
hvisketolkeanlæg. Denne tolkeform bruges ofte på konferencer og møder med mange deltagere.

Fuld diskretion
I forbindelse med forretningsmøder drøftes der følsomme og fortrolige emner, som ikke skal komme til andres kendskab. Vores tolke er
alle underlagt tavshedspligt, og du kan derfor altid være sikker på deres fulde diskretion.
Det er desuden tolkens neste opgave at forholde sig fuldt ud objektiv i tolkesituationen.
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