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MATTIAS BERGSTRÖM

Tłumaczenia z języka
angielskiego, duńskiego,
norweskiego, bośniackiego,
chorwackiego i serbskiego na
język szwedzki

Frejgatan 13
114 79 Stockholm
Szwecja
+46 855 110 701
mb@ce.se
mb.ce.se
SE 780415407301
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Język ojczysty: szwedzki
Biegła znajomość: angielski,
bośniacki, chorwacki, serbski
Znajomość w piśmie: duński,
norweski

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Tłumaczę wszelkiego rodzaju teksty z języka angielskiego, duńskiego, norweskiego, bośniackiego,
chorwackiego i serbskiego na język szwedzki. Bez względu, czy potrzebują Państwo w ciągu kilku godzin
tłumaczenia krótkiej notatki prasowej czy w ciągu miesiąca tłumaczenia dokumentu technicznego
zawierającego 50.000 słów, mogę zrealizować każde zlecenie. Żaden projekt nie jest za duży ani za mały.
Pracuję jako tłumacz freelancer od 1999 r. Do grona moich klientów należą Microsoft, Sun microsystems, Sony,
Hewlett Packard, Disney, Bowne Global Solutions, Eurologos, Lionbridge, Wordbank oraz wiele innych
przedsiębiorstw i agencji tłumaczeniowych.
Mam nadzieję, że moja oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem i będziemy mieli okazję w przyszłości
współpracować. Odnośnie stawek bądź we wszelkich innych sprawach można kontaktować się ze mną pocztą
elektroniczną. Można także skorzystać z telefonu.

REFERENCJE
"InText korzysta z usług tłumacza freelancera, Mattiasa Bergströma, od wielu lat, głównie w przypadku zleceń
z języka angielskiego i duńskiego na język szwedzki. Zawsze jesteśmy w pełni zadowoleni z poziomu
współpracy, terminy realizacji są zawsze dotrzymywane a przesyłane dokumenty są najwyższej jakości. Mattias
jest zarówno kompetentny, jak i dokładny, ponadto pracuje naprawdę bardzo szybko. Zawsze mamy wrażenie,
że robi naprawdę wszystko, co w jego mocy, żeby sprostać terminom, dostarczając nam jednocześnie usługę
bez wątpienia najwyższej jakości! W związku z tym możemy zdecydowanie polecić Mattiasa jako wysokiej
klasy specjalistę lingwistę." - Vibeke Juul Nielsen, InText
"W BE-Translating od kilku lat korzystamy z usług Mattiasa Bergströma zawsze, gdy potrzebujemy tłumaczenia
na język szwedzki tekstów w języku duńskim i angielskim. Mattias wykonuje tłumaczenia najwyższej jakości, w
bardzo krótkich terminach. Jeden z naszych klientów stwierdził, że tłumaczenia Mattiasa na język szwedzki są
najlepszymi tłumaczonymi tekstami, jakie widział od dawna. W związku z tym z przyjemnością możemy
polecić usługi Mattiasa." - Birgitte Engelbrechtsen, BE-Translating

OPROGRAMOWANIE
PROGRAMY
Windows
Microsoft Office
Mac OS X
Microsoft Office for Mac
Trados
Adobe Acrobat
AnyCount
PractiCount

SPECJALIZACJA
Biznes
IT
Media/Marketing
Technologie
Finanse
Prawo
Przemysł
Medycyna
Literatura
Lokalizacja

GWARANCJA 100 %
SATYSFAKCJI Z TŁUMACZENIA

