STAR Servicios Lingüísticos celebra el seu quinzè aniversari
Nota de premsa

STAR Servicios Lingüísticos està de celebració
El gener d'enguany va fer 15 anys que STAR Servicios Lingüísticos va obrir les portes.
El dissabte 17 de maig l'empresa ho va celebrar sense estar-se de res amb diverses
activitats i una recepció al Palau de la Música de Barcelona.
L'empresa, per agrair l'aportació de tots els que hi han col·laborat aquests 15 anys i han
contribuït a convertir-la en allò que és i representa avui dia, va convidar extreballadors i
proveïdors autònoms per celebrar-ne l'aniversari.
La trobada va començar al matí, amb un programa d'activitats ludicoculturals. Dividits
en grups, els participants van fer un recorregut guiat per la Barcelona medieval que va
posar-ne a prova els coneixements sobre la història i la cultura de la ciutat. Havien de
cercar signes, desxifrar símbols i resoldre enigmes: uns reptes molt semblants als que
els traductors han de superar cada dia.
Més tard, es va oferir una recepció al Palau de la Música, a la incomparable sala Lluís
Millet. La sala, que porta el nom del fundador de l'Orfeó Català, es troba a la planta
principal, davant de la platea de la sala de concerts. Amb la seva gran bellesa i l'altura
de dues plantes, va ser el lloc idoni per rebre els
convidats i celebrar-hi l'ocasió. Durant el còctel es va
oferir un aperitiu exquisit i tampoc no hi van faltar el
cava i el vi, les postres i el pastís d'aniversari, tot plegat
amenitzat amb un trio de música en viu, que
completava el bon ambient.
En aquest context, es van trobar col·laboradors que no
s'havien vist mai; d'altres, es van retrobar amb vells
coneguts després de molts anys. Es van comentar les
batalles guanyades i les aventures viscudes.
L'esdeveniment es va tancar amb el lliurament de
premis als grups que havien aconseguit els millors
temps a l'activitat del matí i amb un discurs entranyable
i emotiu del director, Michael Scholand.
Va ser una commemoració inoblidable, preciosa, digna
de l'esforç que tanta gent ha invertit aquests darrers anys. Des d'aquí, l'equip de STAR
envia novament el seu agraïment infinit a tots els que han contribuït al creixement de
l'empresa durant els seus primers 15 anys. Gràcies a tots, podem mirar cap al futur, amb
la confiança plena que podrem continuar molts anys més i tornar a celebrar-ho.
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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 seva capacitat per facilitar als clients
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