A ön nyelvi szolgáltató partnere

Az
F o r d í tá s
•m
 unkautasítások, szabályzatok, marketing anyagok, munkaügyi kérdőívek,
webes tartalmak, szakmai írások, hang- és videó anyagok

A minőséget fejlett technológiák és tapasztalt, szakképzett munkatársaink garantálják!

T o l m ác s o l á s
• k onferenciák, workshopok, ünnepségek, üzemgyűlések, tájékoztatók
• k onszekutív tolmácsolás, szinkrontolmácsolás, telefonos tolmácsolás

A kecskeméti Mercedes gyárban a mi munkatársaink vezetik a gyárlátogatásokat!

Tördelé s
INDULÓ ÚTDÍJJAL

BÉRELT VAGY SAJÁT HAJÓDÓN!

Fordítás, tolmácsolás, nyelvoktatás
Gyorsan. Egyszerűen. Hatékonyan.

GORIČAN

oda: 4 perc
vissza: 5 perc

UČKA
alagút

SENJ

ZAGREB

• komoly informatikai, fordításszervezői tapasztalattal
rendelkező munkatársak
• több mint 350 megbízható és rugalmas szakfordító onnan,
ahol az Ön dokumentumait olvassák
• modern fordítástámogató eszközök alkalmazása

ZADAR

oda: 10 perc
vissza: 15 perc

oda: 10 perc
vissza: 15 perc

Tolmácsolás

SPLIT

ŠIBENIK

Fordítás

VRF CATALOGUE

oda: 10 perc
vissza: 15 perc

AZ ELSŐ PERCTŐL VELED TARTUNK!
Enélkül ne indulj el

HEAT PUMP & HEAT RECOVERY

oda: 10 perc
vissza: 15 perc

IMPACT 1
product

process

partner

JUL

Y

2

Az EDUCOMM nyelvi szolgáltatóként teljes körű megoldást nyújt ügyfelei számára,
azok idegen nyelvi támogatást igénylő tevékenységeihez, a fordítás-jellegű
szolgáltatásoktól a tolmácsoláson át a nyelvoktatásig.

Variable Refrigerant Flow System

LEHAJTÓ
oda: 10 perc, vissza: 40 perc
FELHAJTÓ
oda: 35 perc, vissza: 8 perc

oda: 14 perc
vissza: 20 perc
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• nyomdai előkészítés akár 2 napon belül: meghívók, reklámanyagok, kiadványok, poszterek

• anyanyelvi nyelvismeret, több éves szakmai tapasztalat
• akár több tíznapos és néhány perces megbízások
• tolmácstechnika biztosítása 10 vagy akár 900 főre is
• konferenciák, tárgyalások, gyárlátogatások,
városnézések tolmácsolása

Horvátországba!
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Introducing: we believe in the future
In this first edition of our newsletter IMPACT we introduce to you our new communication theme:
Made for the future. EKK Eagle Industry Europe provides solutions that control, damp, protect and
seal: our contribution to a sustainable outlook for our client, the industries that we serve and your
children. Our theme is accompanied by a new tagline Triple A seals & controls in which we focus on

Egy hetet se bírsz ki internet nélkül?
4G MiFi router korlátlan adatforgalommal a tengerparton napi 1400 Ft-tól!

Nyelvoktatás

MOBILINTERNET
3G v 4G MIFI ROUTER NAPI KORLÁTLAN ADATFORGALOMMAL
Útközben is online szeretnél maradni?
Akár üzleti útra mész vagy nyaralni, a világot mostantól mindig a markodban
tarthatod! Mobilinternet SIM, telepítést nem igénylő, megbízható MiFi routerrel.
Egyszerűen csatlakozol a MiFi által biztosított WiFi hálózathoz és már netezhetsz is! Egyszerre 5 eszköz
csatlakoztatható. A router 40Mbps sebességre képes, így a le- és feltöltési sebesség valójában csupán a helyi
szolgáltatótól függ.

yacht charter I incentive utazás I hajóvezetői tanfolyamok I yacht menedzsment
Azure Yacht
Azure _ Yacht
info@azureyacht.com

ÉLVEZD AZ AZURE YACHT SZÍNES VILÁGÁT:

Nagy Dénes

ELÉRHETŐSÉGEINK:
M: +36-20-380-0996 I F: +36-28-999-620 I E: info@noroaming.hu
GÖDÖLLŐ, 2100 Gödöllő Mátyás király u. 6.
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 10-17-ig
BUDAPEST, 1054 Bajcsy-Zsilinszky út 60. (a MagiComp üzleten belül)
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 10-17-ig

www.azureyacht.com
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A nemzetközi Fair Use Policynak megfelelően napi 1 GB adatforgalom felett a szolgáltató az adatátviteli sebességet korlátozza.
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CO2: refrigerant for A/C systems
VW and Daimler decided to start developing airco compressors for passenger cars using CO2

Szívesen dolgozna
Ön is velünk?
Várjuk jelentkezését!

Bővebb információt és webshopot a www.noroaming.hu oldalon találsz.

quality and functional reliability in terms of products, processes and partnership.

• céges és magán nyelvórák szervezése
profi nyelvtanárokkal
• virtuális tantermek, online tananyagok
• on the job nyelvtanfolyamok – naprakész szakmai
nyelvtudás

• akár 35%-kal KEDVEZŐBB fordítási díjak
• akár 28%-kal RÖVIDEBB lead time
• akár 15%-kal JOBB minőség
• ügyfélorientáltság: előzetes terminológiai
adatbázis egyeztetése

as refrigerant. Start of production is planned for 2016/2017, a challenge for all suppliers involved.
Until recently R134a was used as refrigerant in A/C systems. EU regulations forbid its use in the future due to the environmental
aspects. CO2 was planned to be used several times before over the last 2 decades. It never reached serial production due to
technical feasibility, higher costs and system weight. VDA (German Association of Automotive Industry) however continued its
development. Daimler and VW publically show their confidence that these systems will be implemented on a wide scale in future
cars. R1234yf will be used as intermediate solution until CO2 systems will be available in the required volumes for the OEM’s. BMW
announced CO2 based systems production from 2018.
EKK recently did catch up and actually is working on electronic control valves and mechanical seals for CO2 systems. All EU
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Modern fordítástámogató eszközök

subsidiaries of EKK are involved or affected by this development. EKK is cooperating with several airco compressor system
manufacturers worldwide to have potential solutions available in the coming years. First proto-types are under evaluation by
our customers.
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Igény esetén nyomdai szolgáltatás és leadás papíron!

N Y ELVO K TATÁS
•
•
•
•

az Ön cégére szabott - on the job (tematikus)- tanfolyamok
online és kihelyezett nyelvórák
igény szerint eszközöket (projektort/flipchartot/tankönyvet) biztosítunk
magas szinten anyanyelvi tanárt biztosítunk

Munkatársai képviseljék a céget nyelvileg felkészülten a külföldi partnerek előtt!
Az Ön kiemelt kapcsolattartója: Vágó Judit | +36203672717 | forditas@educomm.hu
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műveletek

megrendelés

Elégedett megrendelő...

Fordítás

Belső
ellenőrzés/QA

Külső
lektorálás

Dokumentumok
leadása

DTP
(ha szükséges)

Külső
ellenőrzés

Pa r t n e r e i nk

K A P CSOL AT
2 100 Gödöllő, Mátyás király u. 6. | Mobil: +3620 264 6163
Központi szám: +36 20 367 2717 | E-mail: forditas@educomm.hu

Kapcsolattartók

Nagy Dénes

ügyvezető igazgató
+36 20 261 0313
denes.nagy@educomm.hu

Sáfár Kriszta

projektmenedzser
+36 70 630 1400
kriszta.safar@educomm.hu

Kámán Árpád

Vágó Judit

üzletfejlesztési igazgató
+36 20 5727 575
arpad.kaman@educomm.hu

üzletágvezető
+36 20 367 2717
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Győri Anita

Maczkó-Horváth Melinda

projektmenedzser
+36 70 621 5391
anita.gyori@educomm.hu

projektmenedzser
+36 20 264 6163
melinda.maczko-horvath@educomm.hu

