O nas
Oferujemy pełne wsparcie (przekład i
profesjonalna korekta językowa) dla
jednostek naukowych, jak również
przemysłu, małych i średnich firm
Biuro Tłumaczeń Specjalistycznych oraz Profesjonalnej
Korekty Językowej Translmed Publishing Group (TPG)
specjalizuje się w kompleksowej obsłudze indywidualnych
odbiorców z jednostek naukowych jak również firm, w
zakresie tłumaczeń specjalistycznych oraz korekt
językowych w języku angielskim.

Translmed Publishing Group

TPG zajmuje się tłumaczeniami materiałów z zakresu
medycyny, biochemii, genetyki, biologii, farmacji, fizyki,
matematyki oraz chemii, psychologii, ekonomii,
bankowości, finansów, handlu, księgowości oraz
rachunkowości. Oferujemy Państwu korektę językową
zgodną ze standardami takimi jak AMA, APA, CMS, etc.

Wykonujemy także formatowanie tekstów zgodnie z
wymogami różnorodnych czasopism naukowych. Jako
nieliczni posiadamy w swoim gronie doświadczonych
korektorów tekstów sporządzonych w edytorze LaTeX
(TeX). Przedłożony do przekładu tekst jest projektem,
który podlega indywidualnemu podejściu w celu
zapewnienia Państwu najwyższej jakości.

Czynimy publikowanie łatwym, tak
abyście mogli skoncentrować się
wyłącznie na badaniach.

Kontakt
Osiedle Stare Sady 78/27
woj . łódzkie
98-300 Wieluń
Polska
t: +48 71 710-66-48
f: Translmed-655119431211800/
e: translmed@translmed.com
w: https://translmed.com

Umożliwić lepsze zrozumienie efektów
wielomiesięcznych prac badawczych,
poprzez świadczenie wysokiej jakości
tłumaczeń i korekty językowej,
zwiększając tym samym szanse na ich
opublikowanie w prestiżowych
czasopismach naukowych.

Korekta językowa
Zapewniamy korektę językową tekstów z różnych
dziedzin na najwyższym poziomie. TPG to wieloletnie
doświadczenie i tysiące publikacji przyjętych do druku.
Translmed Publishing Group (TPG) zapewnia korektę
językową tekstów specjalistycznych z różnych dziedzin na
najwyższym poziomie dostępnym na rynku polskim.
Osoby odpowiedzialne za korektę (native-speakerzy w
stopniu PhD, MD oraz MSc) posiadają wieloletnie
doświadczenie. Nad poprawnym wykonaniem korekty
przez naszych korektorów czuwa copyedytor z
wieloletnim doświadczeniem.

Przekład
Specjalizujemy się m.in. w przekładzie tekstów o
tematyce biologicznej, medycznej, farmaceutycznej i
biochemicznej
•
•
•
•
•
•
•

publikacji naukowych: książek, manuskryptów,
monografii naukowych
instrukcji obsługi urządzeń
korespondencji
katalogów
kart charakterystyki produktów
materiałów marketingowych
prezentacji, wykładów

Wydawnictwo
Translmed Publishing Group (TPG) jest wiodącą na
rynku polskim firmą z wieloletnim doświadczeniem w
zakresie korekty językowej oraz współpracy z
czasopismami w trakcie przedłożenia tekstu do druku.
Oferujemy kompleksową ofertę prezentacji dorobku
naukowego począwszy od tłumaczenia na język angielski,
poprzez analizę statystyczną wyników, korektę językową
manuskryptu, oprawę graficzną (ryciny, zdjęcia), dobór
czasopisma oraz formatowanie tekstu. Świadczymy
również usługi wydawnicze/konsultingowe związane z
rynkiem
międzynarodowym
(przede
wszystkim
amerykańskim).

Każdy fragment przedłożony do przekładu jest
projektem, który podlega indywidualnemu podejściu w
celu zapewnienia Państwu najwyższego standardu
wykonania za najbardziej ekonomiczną cenę.

– Publish faster. Publish smarter. –
with Translmed Publishing Group
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W roku 2020 poprawiliśmy pod kątem językowym ponad
1450 manuskryptów, 33 500 stron, 65 000 000 znaków ze
spacjami, z ponad 35 obszarów tematycznych dla naszych
Klientów z polskich jednostek naukowych. Dokonaliśmy
przekładu około 600 prac z ponad 25 obszarów
tematycznych.
Wspomagamy również lingwistycznie w ramach akcji pro
bono laboratoria pracujące w tematyce COVID-19.

profesjonalizmu w świadczeniu usług.

Aż

79% , co jest potwierdzeniem naszego

KLIENCI
Aż

94% Klientów wraca do nas z kolejnymi

projektami.

Zaufaj Nam, tak jak zaufali nam
Twoi Koledzy

