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„Elementarz obniżania kosztów tłumaczeń czeskiego” to nasz poradnik mający 

na celu przedstawienie Państwu czynników wpływających na cenę przekładów 

polsko czeskich. Dla przypomnienia Protlumaczenia.pl to biuro tłumaczeń online, 

wykonujące tłumaczenia z prawie 40 języków obcych. Nasza firma powstała w 

2012 roku i od początku istnienia dostarcza Państwu wysokiej jakości translacje 

w rozsądnych cenach. „Elementarz obniżania kosztów tłumaczeń czeskiego” 

powstał w celu ukazania Państwu drobiazgów mających wpływ na finalną 

wartość Państwa zleceń. Zgodnie z naszym doświadczeniem do dominujących 

determinantów kształtujących cenę przekładów należą: 

Porady na temat obniżania kosztów tłumaczeń czeskiego 

 Wybranie właściwego zakresu dokumentów – biuro tłumaczeń czeskiego 

zachęca Państwa do dokładnego przemyślenia zakresu translacji. Warto 

dokładnie uzgodnić i wypisać na kartce strony przeznaczone do przekładu. 

Taki stan rzeczy pozwoli Państwu na uniknięcie zbędnych kosztów 

związanych z tłumaczeniami czeskiego. Dobrym rozwiązanie na 

wspomniane bolączki jest poproszenie odbiorcy tłumaczeń o 

potwierdzenie ich zasadności.  

 Niezlecanie tłumaczeń na „ostatnią chwilę” – Protlumaczenia.pl nie 

pobierają dodatkowych opłat za usługi ekspresowe. Bywają jednak 

sytuacje, że jesteśmy niejako zmuszeni do podwyższenia naszych stawek 

jednostkowych.   Mowa tutaj o sytuacjach, kiedy zależy Państwu na 

przygotowaniu dużych partii materiału „na wczoraj”.  Opisywana sytuacja 

ma miejsce zwłaszcza w przypadku translacji specjalistycznych czeskiego. 

Do dobrej praktyki należy więc dokładne zaplanowanie terminów 

związanych z przekładami.  
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 Negocjowanie cen z biurem tłumaczeń czeskiego – nasza firma dokłada 

wszelkich starań, aby jej klienci byli zadowoleni pod względem 

finansowym. W przypadku zleceń o większej objętości udzielamy Państwu 

stosownych rabatów oraz obniżek cen. Warto jednak zapytań o 

dodatkowe formy gratyfikacji. Bywają sytuację, że przy przesuniętym 

terminie wykonania zlecenia nasze ceny mogą „polecieć w dół”. 

 Śledzenie aktualnych promocji – nasza firma w wymiarze stricte 

komercyjnym organizuje dla Państwa szereg akcji promocyjnych. Na 

przestrzeni roku część kierunków translacji może mieć ceny nawet o 30 % 

niższe od standardu. Warto zaglądać na nasz profil społecznościowy i 

„polować na rabaty”. Nasi doradcy z przyjemnością odpowiedzą Państwu, 

który z języków obcych jest w obecnym czasie tańszy niż zazwyczaj.  

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszej  stronie Internetowej pod 

adresem : http://tlumaczczeskiego.pl   
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