
 
WE UNDERSTAND YOUR BUSINESS 

...AND WE TRANSLATE IT. 
 
 

Minőség az üzleti fordítások területén 

 
 A Galloman több, mint 10 éve működik budapesti székhellyel a magyar és nemzetközi piacon. 

 
Elsősorban francia nyelvre szakosodott fordító- és tolmácsirodaként célunk, 

hogy minőségi szolgáltatásainkkal hidat képezzünk a francia és a magyar kultúrkör, 
illetve a francia és magyar vállalati szféra között. 

 
ELŐNYEINK A PIACON 

 
v Francia-angol-magyar fordítási és tolmácsolási szolgáltatások 

v Gyors és hatékony fordítás a 3 nyelv tetszőleges kombinációjában 
v 50 fős, gyorsan mozgosítható fordítói csapat 

v Szakmai és nyelvi lektorálás a legjobb minőség érdekében 
v Már középtávon árkedvezményeket nyújtó fordítómemória 

v Hosszútávú, partneri együttműködés 
 

SZAKTERÜLETEINK 

ÜZLETI ÉLET ÉS PÉNZÜGY: 
Pénzügyi kimutatások és riportok, online és offline marketing anyagok, PR anyagok, honlapok, e-

learning és webinárium anyagok, film és videó hanganyagok 

JOG ÉS KÖZIGAZGATÁS: 
Szerződések, megállapodások, jegyzőkönyvek, alapító okiratok, cégbírósági anyagok, céges 

dokumentációk, bírósági-peres ügyek iratai, GDPR nyilatkozatok 

TECHNOLÓGIA ÉS MŰSZAKI SZAKTERÜLET: 
Műszaki leírások, gépkönyvek, üzemeltetési és karbantartási utasítások, termék- és 
projektdokumentációk, erőmű dokumentációk, software és applikáció lokalizáció 

ÉLETTUDOMÁNYOK: 
Orvosiműszer leírások, gyógyszertörzskönyvek, gyógyszeripari szakmai anyagok, gyógyszer 

tájékoztató anyagok, betegtájékoztatók, egészségügyi termékkatalógusok 
 



 

A GALLOMAN FORDÍTÁSOK MINŐSÉGÉNEK GARANCIÁI 

v Azokon a munkanyelveken dolgozunk, amelyeken magabiztosan mozgunk. 
v Megbízásaink során nem csak szavakat fordítunk, hanem jelentést ültetünk át. 
v Az egyéni igények figyelembe vételével személyreszabott szolgáltatást nyújtunk. 

v Fordítóink és tolmácsaink nyelvi és szakmai ismeretekkel is rendelkeznek. 
v A memoQ fordítástámogató szoftver legújabb verziójával dolgozunk. 
v Megbízóink számára cégspecifikus terminológiai adatbázist építünk. 

 

DOLGOZZON VELÜNK! 

Fordításaink díjai a memoQ fordítómemóriában következetesen mentett ismétlődések révén már 
középtávon kedvezményeket tartalmaznak.  

Visszatérő megbízások és hosszú távú megbízói kapcsolat esetén nemcsak egyre hatékonyabb, 
hanem egyre kedvezőbb díjú is lesz minden egyes újabb fordítás. 

Sürgősségi díjat alapvetően nem számolunk fel, 
ügyfeleink sikerei érdekében az egyéni igények alapján keressük a megoldást. 

 
 

AKIK MINKET VÁLASZTOTTAK 
 

AUCHAN, ACCOR, CAPGEMINI, COLAS, DANUCEM, 
LEGRAND, JCDECAUX, GSE, L'ORÉAL, MAZARS, 

MEDISO, PREVOST, SERVIER, SOPREMA, VEOLIA. 

 

LÉPJEN VELÜNK KAPCSOLATBA! 

Próbálja ki a velünk való együttműködést, éljen a próbafordítás lehetőségével! 
 

Forduljon kollégánkhoz és kérje személyre szabott ajánlatunkat. 
 

Galloman Fordító- és Tolmácsiroda 
translate@galloman.hu 
Tel: +36 30 257 6600 

 
www.galloman.com 

 


