Nota de premsa

STAR obre una delegació comercial a Bilbao
STAR obre una delegació comercial a Bilbao per estar al costat dels seus clients al nord
de la Península.
Des de l'1 de maig de 2017, STAR Servicios Lingüísticos té una delegació comercial a
Bilbao. Amb aquesta mesura, l'empresa de traducció de Barcelona continua la seva
estratègia d'expansió al mercat espanyol. "Els nostres clients es troben principalment en
les tres regions neuràlgiques del país: Catalunya, Madrid i el País Basc", explica
Michael Scholand, el director de la firma catalana. "Ja disposem d’una bona base de
clients a Àlava, Biscaia, Guipúscoa i Navarra. Amb la delegada comercial a Bilbao
pretenem estar més a prop dels nostres clients i aprofitar millor l'enorme potencial que
té la zona nord de la Península."
Especialista en internacionalització
La nova delegada comercial, Garazi Mosteiro, graduada en traducció amb les llengües
castellà, basc, anglès i francès i amb formació addicional i experiència en la
internacionalització de les empreses, prendrà el pols a les empreses que estan en ple
procés d'internacionalització i els cal un soci fiable per donar resposta a totes les seves
necessitats relatives al cicle de vida de la comunicació tècnica multilingüe: gestió de la
informació de producte multilingüe, redacció i il·lustració tècnica, traducció a tots els
idiomes, interpretació simultània i consecutiva, maquetació multilingüe, edició gràfica,
publicació i logística de la publicació.
Per a sol·licitar un pressupost sense compromís, demanar informació o coordinar una
trucada o visita comercial, no dubteu a posar-vos en contacte amb la delegació nova:
Garazi Mosteiro
Delegada comercial - Zona Nord
+34 661360767
garazi.mosteiro@star-spain.com
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.

