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Traduccions
especialitzades

T r a d u c t o r s  t i t u l a t s  i  e q u i p
m u l t i d i s c i p l i n a r i
d ' e s p e c i a l i s t e s



Som traductors. 
 Som
especialistes.
Marketing and languages

Els nostres traductors són experts i

titulats en Traducció i Intepretació i

compten amb l'assessorament dels

nostres especialistes en els

diferents àmbits en els quals

treballen.



MARIA MONTOYA
Les ments darrere l'espai central de col·laboració

Fundadora 

Directora Dept.  de Traducció

Llicenciada en Traducció i Interpretació de

Francès, Japonès i Àrab i Màster en ensenyament

de llengües estrangeres per la UAB

Titulada en Anglès a l'Hostalería i en Destins

turístics per la UOC

Traductora de La Barcelone française 

Experiència de més de 20 anys como traductora,

intèrprete i professora de llengües a Toulouse,

París i Barcelona.



LAURA BAENA
Les ments darrera l'espaci central de col·laboració

Fundadora

Directora Cientí f ica

Llicenciada en Química amb més de 16 anys

d'experiència en el sector de «Medical

Devices». 

Directora de màrqueting i especialista en

comunicació i organització d'esdeveniments.

Màster en direcció comercial per EFEM i

màster en màrqueting digital i comerç

electrònic per UB-IL3.



Treball d'equip: els nostres traductors saben en tot moment de què

estan parlant i quina terminologia específica han d'utilitzar gràcies a

l'assessorament tècnic que reben dels diferents departaments

d'especialsites. 

Localització: quan cal, especialment en la traducció publicitària,

traduïm adaptant el missatge a la realitat sociocultural del receptor

final del producte.

Glossari: elaborem un glossari amb la terminologia específica de cada

client.

Els nostres punts fors:



El Departament de Traducció  t reballa de forma estreta amb el

Departament tècnic corresponent ,  format per professionals dels àmbits

de la biotecnologia,  l 'hematologia,  l 'oncologia,  la química i  l 'enginyeria o

bé per especial istes del  sector turíst ic.

El  Departament tècnic assessora el  traductor sobre conceptes propis

de la seva especial itat .  

Per a cada cl ient,  els dos departaments elaboren de

manera conjunta un glossari  amb terminologia

específ ica pròpia de cada empresa.

Treball d'equip

Abans de ser l l iurades al  cl ient,  les nostres traduccions

són sotmeses a dues revisions:  una des del  punt de vista

l ingüístic i ,  una altra,  des del  punt de vista tècnic.



Maquetació amb inserció de gràf ics,  fotografies,  enllaços,  etc.Podem l l iurar

les traduccions amb el  mateix format que els  documents originals.

Assesorament de màrqueting.  

Disseny de documents.

Intèrpret  per a reunions de feina i  esdeveniments.

Serveis addicionals



Per què
treballar

amb
nosaltres

Màxima seriositat  

Màxima qualitat

Servei  personalitzat

Estr icta confidencial i tat



Demaneu-nos un
pressupost
personalitzat

Tots els nostres pressupostos
estan elaborats un a un, segons
les necessitats de cada client.



Poseu-vos en contacte
amb nosaltres
per qualsevol consulta

Telèfons -  whatsapp
635 958 977 - 675 379 493

Correu electrònic
info@marketingandlanguages.com

Pàgina web
www. marketingandlanguages.com


