Добре дошли в Anomakit
(Кои сме ние, какво правим и защо трябва да работите с нас...)
Езикови услуги Anomakit (търговското име на ВиларСтоун Кълчъръл Лежър) е открита през 2007 година от
Фредерик Вилар и Жанет Стоун. Anomakit е тяхното оригинално фрийланс наименование в 3 престижни
фрийланс уебсайта –Codeur, Freelancer и Elance. Първоначално те се специализирали в преводи, проверка
и писане на техните родни езици – френски и английски.
От тогава те са си изградили репутация на много ефикасни услуги на разумни цени в сферата на езиковите
услуги. Поради търсенето от настоящите клиенти, други преводачи, предлагащи преводи на различни
езици биват приветствани да се присъединят към екипа от отдадени езикови специалисти, предлагащи
превод, проверка и услуги свързани с писане. Прочете повече за членовете на екипа ни тук.
Anomakit се различава от средностатистическите онлайн компании, предлагащи езикови услуги. Набляга
се главно на качествено свършената работа на разумни цени от местни, опитни преводачи и писатели.
Ние никога не използваме софтуер за преводи. Краткотрайното наемане на фрийлансъри и
експлоатацията на преводачи, което се практикува от много други онлайн компании, не се толерира от
Anomakit. Членовете на екипа са добре платени, което осигурява качествено свършена работа,
обслужване на клиенти и лоялност. Тези три качества са високо ценени от създателите на Anomakit.
Нашите цени са разумни поради факта, че офисите на компанията се намират в България и членовете на
екипа работят като фрийлансъри от домовете си, което намалява разходите. Комуникацията се
осъществавя главно по интернет (скайп или имейл), което отново спомага за намаляване на разходите до
минимум. Предимствата от това могат да се усетят от клиентите ни.
Въпреки че специализираме в многоезични преводи на уебсайтове, ние успешно сме се справяли и с
проекти като превод на пощенски картички от Първата световна война, писане на електронни книги,
преводи на бизнес планове, проверка на документация за езикови курсове, превод на документи
свързани с търговия и недвижими имоти, превод на поезия, писане на статии на различни теми, превод
на субтитри за видео, превод на записи от тренировки, превод на мобилни приложения, проверка на уеб
съдържание и превод на текстове на песни. Цялата ни работа, разбира се, е педантично проверявана
преди да бъде доставена (без допълнителни такси за клиента) за да се осигури максимано клиентско
удовлетворение. Над 70% от работата ни идва от редовни клиенти, с някои от които работим от години. За
да научите повече за препоръките и опита ни, моля натиснете тук.
За разлика от много други компании, екипът на Anomakit ще отдели еднакво внимание на всеки проект,
независимо дали е CV от 200 думи или превод на уебсайт от 20 000 думи на 5 различни езика. Също така
ние работим и с много формати, включително Excel, Word, PHP, html и дори графики. Ние разбираме, че
всеки проект е уникален и важен за клиента ни и с удоволствие помагаме на клиентите си да постигнат
своите цели, използвайки нашите езикови услуги. Ние комуникираме с клиенти и членове на екипа от цял
свят и затова сме на разположение 18 часа от денонощието, седем дни в седмицата. Затова вече няма
нужда да се паникьосвате петък вечер за доставката на важен документ понеделник сутринта – ние сме
тук за Вас! Кажете ни от какво се нуждаете и се насладете на уикенда!

Ние обичаме работата си и приветстваме възможността да обсъдим Вашите изисквания – свържете
се с нас днес чрез имейл, скайп или чат на живо. С нетърпение очакваме да Ви помогнем с Вашия
проект.
Езикови услуги Anomakit
www.anomakit.com
Имейл: info@anomakit.com
Скайп: anomakit

Facebook: http://www.facebook.com/anomakit

