Nota de premsa

Augment significatiu dels serveis d'interpretació
Els ingressos per serveis d'interpretació simultània i consecutiva de STAR Servicios
Lingüísticos el 2017 van créixer un 60 % en comparació amb l'any anterior.
“Fa temps que la interpretació forma part de la nostra cartera de serveis”, comenta
Michael Scholand, director de STAR Servicios Lingüísticos, “però amb la contractació
d'una gestora de comptes per als clients d'interpretació, el negoci es va disparar el
2017”.
“Oferim un valor afegit significatiu als clients de serveis d'interpretació, sobretot si es
tracta de grans esdeveniments», explica Anastasia Konovalova, responsable de la gestió
dels serveis d'interpretació de la firma catalana. “Tenim una àmplia base de dades
d'intèrprets provats i de qualitat per a totes les llengües i les àrees temàtiques més
diverses. A més, ens fem càrrec de tota la planificació i la gestió, la qual cosa és de gran
ajuda per als clients que organitzen reunions, conferències o congressos amb molts
participants i combinacions lingüístiques múltiples. El nostre treball abasta des de la
selecció i la contractació dels intèrprets, fins a l'organització de viatges i transports, així
com la gestió de la tecnologia que cal per a la interpretació (cabines o dispositius
mòbils), perquè tots els participants puguin gaudir de les paraules de l'orador en el seu
idioma. Un altre servei que oferim i que els clients demanen cada cop més és
l'enregistrament en vídeo i àudio de la interpretació de les sessions, així com la
subtitulació posterior de conferències o tertúlies”, conclou Anastasia.
Per obtenir més informació sobre els diferents serveis, consulteu els apartats
corresponents i els articles de bloc al nostre lloc web:
•
•
•

Interpretació simultània i consecutiva
Quins serveis d’interpretació necessiteu
Traducció audiovisual

Sobre STAR Servicios Lingüísticos
L’empresa de traducció STAR Servicios Lingüísticos [www.star-spain.com], amb seu a Barcelona, forma part del grup STAR. El grup,
que va néixer a Suïssa l’any 1984, actualment té 44 oficines a tot el món i una plantilla de més de 800 treballadors. La sucursal
espanyola del grup, empresa líder de serveis de traducció i desenvolupament de tecnologies lingüístiques, ha experimentat un
creixement continu des del començament i compta entre els seus clients amb noms del prestigi de BMW, Bosch, BSH, Bulgari, Cartier,
Leica, Konica Minolta, Lidl, Peugeot, Renault, Roche, Siemens, Toyota o Volkswagen. La clau de l’èxit de STAR rau en la capacitat de
facilitar als clients solucions econòmiques de gran qualitat per a la comunicació internacional. STAR està certificada segons l’ISO 9001 i
l’ISO 17100.

