PROFESSIONELLE
SPROGLØSNINGER TIL DINE
MARKETINGTEKSTER
AdHoc Translations sørger for professionel
oversættelse af dine marketingtekster og tilbyder
løsninger, der går skridtet videre, så du får en skarp og
overbevisende tekst på alle sprog.

SAMMEN FINDER VI EN
LØSNING, DER PASSER TIL
DIT BEHOV.
Hvilken løsning du skal vælge afhænger
af, hvilken type tekst der er tale om,
hvad den skal bruges til, hvem der skal
læse den, og hvor den skal bruges.
Din teksts brandingværdi kan afgøre,
hvilken løsning du skal vælge. Jo højere
brandingværdi, jo vigtigere er det at få
et knivskarpt budskab.

PROFESSIONEL
OVERSÆTTELSE

+ EKSTRA
KORREKTUR

+ TEKSTFORFATNING

Hvad er det?

Hvad er det?

Hvad er det?

En oversætter med speciale i emnet
oversætter og læser korrektur

En korrekturlæser med speciale i
emnet læser ekstra korrektur

En tekstforfatter laver kreativ
tilpasning af oversættelsen

Hvilke tekster egner det sig til?

Hvilke tekster egner det sig til?

Hvilke tekster egner det sig til?

Tekster med lav brandingværdig (fx
tekster til internt brug)

Hvad får du?
En ﬂydende og korrekt tekst, der lægger sig op ad kildeteksten

Tekster med lav brandingværdi,
men som stiller store krav til korrekthed (fx SoMe indhold, nyhedsbreve)

Hvad får du?
Et ekstra tjek af kvaliteten af
oversættelsen for at udrydde evt.
oversete fejl eller uklarheder.

Tekster med høj brandingværdi (fx
webtekster, reklamer, slogans)

Hvad får du?
En kreativ og overbevisende tekst,
der løsriver sig fra kildeteksten
uden at ændre indholdet

+ DTP & LAYOUT

+ SEO OPTIMERING

+ POST TESTING

Hvad er det?

Hvad er det?

Hvad er det?

En graﬁker søger for korrekt opsætning af dokumentet

SEO-ekspert keyword-optimerer
dine webtekster

Teksten testes på platformen

Hvad får du?

Hvad får du?

En perfekt opsat ﬁl identisk med kildeteksten eller en fuldt trykklar ﬁl

En tekst der bliver fundet i de lokale søgemaskiner

Hvad får du?
Fejlrapport med skærmprint og
forslag til tilpasninger

