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From-To Ltd. jest profesjonalnym dostawcą usług językowych, obejmujących 
tłumaczenia, branding, lokalizację i sprawdzanie kontekstów kulturowych. 

Języki i kultury to nasza pasja, dlatego 
służymy Państwu w wielu 
dziedzinach, takich jak przekłady, 
korekta, copyediting, copywriting, 
autorskie pisanie tekstów, skład 
komputerowy materiałów (DTP), 
przygotowywanie stron 
internetowych, a także druk. 

Działamy na zasadzie one shop stop: zajmiemy się wszystkim, od stworzenia lub 
przetłumaczenia tekstu po jego druk lub publikację elektroniczną. 

Zapraszamy do współpracy - obiecujemy usługi najlepszych tłumaczy, wyłącznie nejtiw spikerów języków docelowych, a 
także znakomitą opiekę nad klientem i obsługę przy każdym projekcie! 
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NASZA MISJA: 
* Najwyższej jakości tłumaczenia 
* Najlepsza obsługa klienta 
* Wartość dodana dla każdej pracującej z nami firmy 
* Zaufany, pewny partner - dostawca usług językowych 
 

WARTOŚCI: 
* Integralność 
* Sukces 
* Doskonałość 
* Praca zespołowa 
* Przestrzeganie zasad Fair Trade 
* Praca zgodnie z normą jakości EN15038 

 



Świat stał się globalną społecznością, a co za tym idzie, musimy umieć porozumiewać się z 
ludźmi będącymi przedstawicielami wielu kultur, mówiącymi w różnych językach. Naszym 
zadaniem jest sprawienie, by bariery językowe i kulturowe zniknęły, a konteksty kulturowe 
zostały zachowane: 

 

Czy wiesz, że... 
90% konsumentów twierdzi, że zdecydowanie woli czytać strony w swoim języku, mimo iż znają języki obce 

72,4% konsumentów twierdzi, że o kupnie produktu decyduje informacja w ich języku 

72,1% konsumentów korzysta głównie lub wyłącznie ze stron internetowych i materiałów w swoim języku 

56,2% konsumentów twierdzi, że dostępność informacji w swoim języku jest ważniejsza niż cena 

40% konsumentów NIGDY nie kupuje na stronach obcojęzycznych 

(Harvard Business Review) 



Zaufali nam: 
 
* Carl Zeiss 
* Universal Music Poland 
* Tesco 
* TK Maxx 
* Dolby 
* Castrol 
* Ford 
* Philips 
* Colgate-Palmolive 
* Lipton 
* Sony 
* Electrolux 
* Callan School of English 
* Arena 
* Nike 
* Trek 
* Orange 
* Nokia 
* HTC 
* Sony Ericsson 
* Moët Hennessy 
* Pilsner Urquell 
* Heineken 
 

•Moneybookers - Skrill 
* Ukash 
* Durex 
* Shell 
* Rentokil 
* Sportingbet 
* Liberty Global 
* Puma 

i wiele więcej! 



NOWOCZESNE TECHNOLOGIE DLA RYNKU TŁUMACZEŃ 
  
Wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie pozwalające tłumaczyć nam nawet o 40% szybciej i z 
gwarancją zachowania spójności terminologii, co ma ogromne znaczenie przy tłumaczeniach 
medycznych, technicznych i wszelkich tych, gdzie wprowadzone przez Klienta nazewnictwo musi być 
bezwzględnie zachowane. 

 
Dodatkowo sprawdzamy każde tłumaczenie korzystając z oprogramowania dbającego o integralność i 
jakość wykonania 

DLACZEGO WARTO Z NAMI 
WSPÓŁPRACOWAĆ? 

1. Kilka usług wykonanych w jednym 
miejscu 

2. Konsultacje znaczeń, aspektów 
kulturowych, terminologii, SEO, 
odniesień adekwatnych do danych 
rynków zagranicznych 

3. Znakomita obsługa klienta 

4. Wszystkie tłumaczenia wykonywane 
są przez tłumaczy - nejtiw spikerów 
języków docelowych i specjalistów w 
branżach 


