
Få fram ditt budskap i en globaliserad värld

Bygg broar för kunskap

Ditt företag är globalt – och det innebär att du har en obegränsad målgrupp. För att nå fram 

till kunder och intressenter i olika branscher världen över behöver du en plattform för smidig 

och effektiv kommunikation. 

Lionbridges språktjänster hjälper dig att få ut ditt budskap och dina produkter på den globala 

marknaden snabbt och korrekt. Vårt team av kvalificerade lingvister och innovativa tekniker 

hjälper dig att kommunicera med vem som helst, på alla språk, var de än är – så att du snabbt 

och enkelt kan nå ut på den globala marknaden och samtidigt behålla den lokala känslan. 

Från maskinöversättning av enkla texter till högt specialiserad lokalisering av avancerade  

kampanjer – vi gör det enkelt för dig att nå ut globalt utan att förlora den lokala touchen.

LIONBRIDGES SPRÅKTJÄNSTER



Översättning och lokalisering

Vårt team med kvalificerade experter hjälper dig med alla dina språkbehov, till exempel:

• Webbplatsöversättning: Förändra din globala kundupplevelse med skalbara och 
kvalitativa webböversättningar som är integrerade i dina tekniska lösningar och stödjer 
ditt globala varumärke. 

• Dokumentöversättning: Välj den bästa översättningslösningen för mer än 30 olika filtyper. 

• App- och programlokalisering: Gör dina program för webb, mobil och företag globala 
med våra lokaliserings- och testningstjänster.

• Lokalisering av multimedia: Stärk effekten och utöka räckvidden för dina videor, texter, 
bilder, animering med mera med våra tjänster för översättning, lokalisering och transkreation. 

• Tolkning: Få prisbelönt realtidstolkning på mer än 350 språk och många olika branscher, 
på plats, online, via telefon eller video.

• Lingvistiska datatjänster: Förbättra affärsanalysen och kundupplevelsen med 
prediktiv analys, chatbot-träning, social media listening och attitydanalys.

• Språklig kvalitetssäkring (LQS): Optimera översättningskvaliteten och avkastningen 
på investeringen med våra opartiska granskningstjänster. Med våra LQS-tjänster 
förbättrar du effektiviteten och får en oberoende kvalitetssäkring.

Få skalbarhet, snabbhet och kvalitet

Du behöver nå dina kunder – alla dina kunder – på deras modersmål. Med fler än 100 000 
språkexperter i 15 branscher och förstklassig AI gör vi ditt inträde på marknaden snabbt 
och enkelt. Vi ser till att originalbudskapets integritet bevaras när det anpassas efter lokala 
marknader så att ditt företag känns självklart för alla kunder. 

Följande fördelar finns med Lionbridges språktjänster:

• Global skala: Med 40 miljarder ord översatta, mer än 100 uppgifter slutförda i minuten 
och mer än 5 000 jobb per dag har vi skalbarhet att hantera alla översättningsutmaningar

• Snabb leverans: Är dygnet runt alla dagar tillräckligt snabbt för dig? Vill du ha det 
snabbare? Med våra fantastiska team, innovativa tekniker och globala produktionsmodell 
kan vi möta varje deadline

• Kvalitetsnivåer: Välj den kvalitetsnivå som passar dina syften och din budget, 
från oredigerad maskinöversättning till professionella yrkesöversättningar

Kom i gång

Lionbridge har partnerskap 
med olika aktörer för att riva 
barriärer och bygga broar 
över hela världen. I mer än 
20 år har vi hjälpt företag att 
komma i kontakt med globala 
kunder genom att leverera 
marknadsförings-, testnings- 
och globaliseringstjänster på 
mer än 300 språk. Kontakta 
oss i dag.

LIONBRIDGE.COM

https://www.lionbridge.com/sv-se

