ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ EVS TRANSLATIONS?

■
■
■
■
■
■

ЛОКАЛИЗАЦИЯ НА ВИДЕО
Процес на пресъздаване на оригинално видео съдържание на
нови езици. Достигнете до глобалните заинтересовани страни
чрез видео, като същевременно увеличавате максимално
инвестицията в оригинално видео съдържание.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ НА ВИДЕО НАКРАТКО

КАК МОЖЕ EVS TRANSLATIONS ДА
ПОМОГНЕ НА МОЯ ЕКИП?

■

Транскрипция и кодиране на времето

■

Превод на субтитри

■

Превод на текст от екрана
(включително кинетична типография)

■

Записи на дублаж на един или няколко
езика

Нашите екипи за локализация на видеоклипове
и творчески екипи комбинират технически и
езикови познания, за да произвеждат видео,
което се възприема лесно от международната
публика. Работим с Adobe Premiere Pro, Adobe
After Effects и Final Cut Pro, както и с други
водещи софтуерни програми за редактиране на
видео и анимирана графика.

■

Културна адаптация: транскреация и
копирайтинг за транскрипции

НАШИТЕ КЛИЕНТИ И ПРОЕКТИ

Изберете единична или пакетна услуга:
напълно локализирано видео с изцяло
вградено текстово, графично и аудио
съдържание.
От 1 до 20+ езика на проект.

EVS Translations редовно си партнира с екипи по
маркетинг, производство на медийно
съдържание и вътрешни комуникации, които
създават многоезични видеоклипове за
социални медии, телевизионна реклама,
електронно обучение и др.

ДОСТАВЯНЕ НА ЛОКАЛИЗИРАНО ВИДЕО, ГОТОВО ЗА ПУБЛИКАЦИЯ

■

Специализиран вътрешен екип за
локализиране
Технологични решения
Строга защита на данните
Всеобхватни решения на глобални
офиси
Персонализирани работни процеси
Професионални преводачи, говорещи
на майчин език
Сертифицирани по ISO: 17100, 9001,18587

ЗА EVS TRANSLATIONS

Ние сме доставчик на международни
преводи, установен в Европа и САЩ,
с вътрешен екип от 150+ експерти.
Чрез съчетаване на езикови умения с
технологични решения ние помагаме
на бизнеса да предоставя разнообразна
гама от многоезично дигитално
съдържание в световен мащаб.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАШИЯ ЕКИП ДНЕС

Тел. +44 (0)115 964 4288
Имейл: salesuk@evs-translations.com
Уеб сайт: www.evs-translations.com/gb
EVS Translations UK Ltd.
Newstead House
Pelham Road
Нотингам
NG5 1AP

