
Sömlöst integrerad översättningstjänst

Nå fler tittare med anpassat multimedieinnehåll på flera språk med hjälp 
av Lionbridge 

I dagens kundstyrda värld är videoinnehåll av hög kvalitet en viktig del av en mångsidig marknadsföringsstrategi. 

Välgjort videoinnehåll fångar publiken på ett effektivt sätt och när det är lokaliserat kan du nå ut med ditt 

meddelande till fler marknader och språk. 

Lionbridge är branschledande inom översättning och tillhandahåller kreativ, snabb och omsorgsfull videolokalisering. 

Våra experter inom språk och multimedia omvandlar ditt videoinnehåll till ett engagerande och flerspråkigt innehåll 

med global räckvidd. 

LIONBRIDGES MULTIMEDIETJÄNSTER



Multimedietjänster 

Vårt team med kvalificerade experter hjälper dig med alla dina multimediebehov:

• Transkribering: Vårt team skapar snabbt tidsmärkta transkriberingar för alla typer 
av videoinnehåll på valfritt språk.

• Översättning av transkribering: Nå ut globalt med ditt innehåll genom att få dina 
tidsmärkta transkriberingar översatta av professionella översättare. 

• Undertexter: Våra team översätter ditt innehåll och skickar det vidare till erfarna 
multimedieexperter som lägger in de flerspråkiga undertexterna. 

• Röstpålägg: Lägg till en nivå av professionalism med tjänster för röstpålägg. En 
modersmålstalande resurs läser in ditt manus i en inspelningsstudio för att leverera 
inlevelse och varumärkeskänsla i rätt balans och göra maximalt intryck. 

• Skapande av videoinnehåll: Har du inget videoinnehåll ännu? Vårt team kan hjälpa  
dig att skapa innehåll som gör att du kan förmedla ditt budskap på ett effektivt sätt med 
hjälp av arkivfoton, animeringar, filmer eller helt från scratch. 

Få skalbarhet, snabbhet och kvalitet

Kontakter etableras på lokal nivå, på målgruppens modersmål och via innehåll som är 
anpassat efter den lokala kulturen. På Lionbridge skapar vårt team med över 100 000 
språk- och multimedieexperter inte bara lokaliserat videoinnehåll, vi hjälper även till 
att  bygga relationer mellan ditt varumärke och kunderna. Men hur gör vi det?

I alla Lionbridges multimedietjänstprojekt erbjuds följande:

Kom i gång

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. 

LIONBRIDGE.COM

Global skala 

Med 40 miljarder ord översatta, över 100 uppgifter slutförda i minuten 
och mer än 5 000 jobb per dag har vi den skalbarhet och expertis som 

krävs för att alltid leverera enligt dina önskemål. 

Snabba leveranser 

Vårt globala team arbetar enligt en tidszonsoberoende produktionsmodell 
för att hålla leveranstiderna och överträffa dina förväntningar.

Anpassning

Du väljer vilken typ av videolokalisering som passar dig bäst. Vi erbjuder 
tjänster för allt från undertexter till professionella röstpålägg och 

omfattande videoproduktion. 

https://www.lionbridge.com/

