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Português

Tradução e serviço de Intérprete
Assistência bilingue para executivos
Oferecemos assistência bilingue para executivos que estejam de
passagem aqui no Brasil
1. Assistência diária para executivos desde a chegada ao
aeroporto até ao fim da estadia
2. Visitas a clientes e variados negócios locais na cidade de São
Paulo
3. Feiras de negócios
4. Almoços, jantares e eventos sociais
5. Compras
Serviços existentes
1. Providenciamos tradutor e intérprete que será cordial, gentil e
estará vestida adequadamente à ocasião. Um dia normal de
trabalho é de 8 horas, com uma hora de almoço
2. Tradução e serviço de intérprete de Inglês e/ou Espanhol para
Português e viceversa inclui todos os assuntos necessários e
relacionados com os negócios e a estadia do visitante.
Detalhes variados
1. O custo do transporte para o executivo e para o intérprete não
estão incluídos
2. O custo da alimentação e das viagens deverão ser pagos pela
empresa que contrata
3. O tradutor terá de ter acesso prévio aos assuntos e ao tipo de
serviço que serão tratados a modo de facilitar e preparálo para
o trabalho.
4. Se necessário, a nossa empresa encarregase de montar o
equipamento utilizado para fazer tradução simultânea. Será um
custo extra e é necessário que avise com pelo menos dois dias
úteis de antecedência, para que se possa preparar tudo da
melhor maneira.
Assistência Bilingue para executivos
1. R$70,00 por hora
2. R$105,00 por cada a hora a mais. Este valor é também o que
entra em vigor nos finais de semana e nos feriados.
Tradução
A Praxis é constituída por uma grande equipa de tradutores e intérpretes
que fornecem uma comunicação produtiva e eficiente.
Oferecemos um serviço pautado pela qualidade e alta capacidade dos
profissionais que utilizam tecnologia moderna e padrões de alta qualidade.
Os trabalhos em questão são verificadas diversas vezes para garantir que
o contexto e a integridade do texto não serão alteradas.
Somos cuidadosos em manter o texto original, ou seja, no seu conteúdo
técnico e gramatical. Consideramos também as nuances culturais na
linguística no processo de transposição de ideias de um idioma para o
outrao.
Existem cinco categorias de tradução:
1.
2.
3.
4.

Simples
Especializada
Técnica
Que requer notário

Idiomas
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Português
Espanhol
Alemão
Italiano
Francês
Japonês

Documentos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Contratos
Relatórios
Manuais
Apresentações
Publicações
Artigos
Sites da Internet

Prazos
Os prazos são estabelecidos de acordo com a particularidade de cada
parte envolvida. Levamos em consideração o tamanho do documento e
todos detalhes envolventes. O nosso serviço é feito com urgência e
lembramos que é sempre eficiente, seguro e de qualidade.
Confidencialidade
Elaboramos o trabalho com confiança e confidência para gerar sucesso e
assim ser possível continuar com as parecerias. Garantimos a
confidencialidade dos nossos clientes através de um documento de sigilo
assinado por ambas as partes antes da execução do trabalho.
Preços
O nosso serviço de tradução é cobrado através de lauda. Uma lauda
consiste em 1000 caráteres.
Pagamentos:
Metade do valor terá de ser pago antes do começo do trabalho, e o
restante valor no final.
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