
Компас Преводачески 
Услуги

Свободата да бъдеш разбран



Нашата мисия

Ние помагаме на хората да общуват 
ефективно помежду си като извършваме 
преводи, които напълно отговарят на техните 
нужди.



Нашата гледна точка

◦ Хората правят успешен бизнес, когато могат да 
общуват ефективно и да се разбират помежду си.

Помагаме Ви да направите комуникацията си по-
ясна и естествена
И да успеете навсякъде по света като

ПРЕВЕЖДАМЕ света за Вас



Нашите гаранции

Отдаденост на работата
Отговорност
Спазване на сроковете
Поверителност
Гъвкавост
Качество

Оторизирани сме от Министерство на външните работи да извършваме заверени 
преводи и легализация на всякакъв вид документи
Сертифицирани сме по ISO 9001:2008 (за качество) и

ISO 27001 (за конфиденциалност на информацията)
Работим с TRADOS (софтуер, който позволява да се 
спазва последователност на терминологията)



Нашите услуги

Писмени преводи от/на 43 езика

Устни преводи
Консекутивни
Симултанни

Локализация на софтуер: превод и културна адаптация (за 
определени страни, региони или групи) като се вземат предвид 
особеностите на съответния пазар

Софтуер, пригоден към нуждите на даден клиент
Уебсайтове

Заверени преводи
Легализация на всякакви корпоративни и лични документи
Придружаване при бизнес пътувания и презентации
Редакция



Нашите клиенти

Някои от клиентите, доверили ни се през годините:

Филип Морис България
Mielle Hellas
Адидас
Чипита България
BASF
Пол Хартман
B.Braun Medical AG
Глаксо Смит Клайн България
Concorde Group
Мерск България
Air Liquide
Baumit
Xerox
Center for Economic Development
HP
Lidl Bulgaria

HBO
Publicis Marc
SEERC
TBI Credit
Vivacom
ProCredit Bank
UniCredit Bulbank
Post Bank
Central Cooperative Bank
Marketor
Mielle Center Moskov
EU Parliament
Ministry of Economy, Energy and 
Tourism
UNDP
UNFPA

Работим активно по проекти на Facebook, Sony Ericsson
и имаме успешно бизнес сътрудничество с партньори
от Швеция, Австрия, Белгия, Полша и Русия.



Движещата ни сила

Обичаме красотата на езиците
Работим по различен начин, отдадено и с 
удоволствие
Вярваме, че големите цели се постигат,когато всички 
работим заедно
Вярваме, че можем да работим добре за Вас, защото

ГОВОРИМ ВАШИЯ ЕЗИК



Нашият екип

Любовта е единственият универсален език
Ние говорим всички останали



Нашите контакти

Адрес:
Бул. Генерал Едуард Тотлебен 51
София 1606, България

Тел.: 02 953 10 49

факс: 02 952 32 21

E:mail: office@compass98.com

www.compass98.com

mailto:office@compass98.com
http://www.compass98.com/


Свържете се с Компас

Днес Вие избрахте възможността да 
общувате на всички езици!

www.compass98.com

http://www.compass98.com/
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