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Experiència
Més de 50 anys dedicats a proveir serveis de 
traducció tècnica i d’enginyeria.

Coneixement tècnic: 
Enginyers al servei de la traducció
Tots els nostres traductors i revisors són 
professionals amb formació tècnica en les 
diferents especialitats i amb experiència 
professional en els seus àmbits de competència.

Gestió de la tecnologia i dels processos

Eficiència en la traducció
Homogeneïtat de la documentació i adaptació 
al llenguatge de cada client i al destinatari de la 
traducció.

Eficiència en la gestió
Eines online per a un seguiment rigorós i un 
control intern i extern dels projectes de traducció.

Reducció de costos i de terminis de lliurament
Tecnologia i experiència al servei de les necessitats 
de cada client, amb solucions Print Ready i Web 
Ready, incloses la maquetació (DTP) i la localització 
de continguts en tots els formats existents.

Per què Metzger Translations?

La solució professional orientada al client 
per a totes les necessitats de gestió multilingüe 

de documentació tècnica de la seva empresa
www.metzger-translations.com/technical
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