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Gideceğiniz ülkeyi tanıyın!

Küreselleşen dünya ile, her geçen gün birbirimize daha yakın 
oluyoruz... Ayrı coğrafyalardan gelen iş arkadaşlarınızla 
farklı bir dilde olsa da aynı dili konuşmak ya da bu mo-
zaik birliktelikten yararlanarak farklı düşünce kalıplarına 
göz atmak istemez misiniz? Başka ülkelere yapacağınız 
iş ziyaretlerinde iş arkadaşlarınızı tanımak sizin, ortamı 
sağlamak bizim işimiz olsun!   Gideceğiniz  ülkeler arasında 
Güney Afrika varsa, internet sayfamıza girin ve ilk 
bilgileri okuyun. Bu ülkeler ve organizasyonlar için daha 
özel sorularınızı, info@bintongue.com adresimize iletin.

Fuarlar

Kimya fuarı, otomobil fuarı, kitap fuarı, giyim fuarı ve nice 
fuarlar...Bunların hepsi ilerlemek isteyen, dünyaya açık bir 
Türkiye için. Hem kendi ürünlerinizi, hizmetinizi tanıtın 
hem de rakiplerinizi tanıyın. Dünya çarkının boyutlarını 
görün. Fuarlarınız için +49 173 314 11 46 numaralı telefon-
dan bizi arayın.

Online sekreter

Şirketinizin muhasebe yükünü üzerinizden atamadıysanız, 
küçük ve her bütçeye uygun paketlerimizle, isteğinize uygun 
bir veri bankası modeli kullanabilirsiniz. Bu model 
sayesinde, istediğiniz bilgilere kolayca ulaşabilirsiniz. 
Bunun yanı sıra, faturalarınız müşteriye, raporlarınız 
da vergi dairesine hazır ve nazır bekler.Teklifleriniz ve 
faturalarınız senkron olduğu için teklifiniz hazırlandığı 
anda faturalarınız ve yıllık raporunuz da hazır olur. Daha 
fazla bilgi www.bintongue.com adresimizde.



Çevirmen Girişimcilere Yararlı İpuçları

Bir çırpıda CRM

‘Dil benim her şeyim’ dediniz ve hobinizi para kaynağı yapmaya 
karar verdiniz. İşe başlama ve işi geliştirme hakkında ipuçları, yurt 
dışındaki sayılı çeviri şirketleri, müşterileriniz ile internet 
üzerinden  iletişim, konferanslar, gerekli eğitimler veya çeviri 
odaklı gelişim hakkında deneyim ve tecrübelerimizi sizinle 
paylaşıyoruz. 

Çevirmen Arayanlara İpuçları

Almanya’daki iletişim noktanız biziz. Bizim tarafımızdan       
çevirisi yapılan tüm teknik yazılarınızın, reklamlarınızın, gezi 
broşürlerinizin, internet sayfanızın ya da cep kitaplarınızın çe-
virmeniyle irtibat kurun. Almanya’da fuar, konferans veya şirket 
tanıtımınız için yapacağınız bir organizasyona sözlü çevirmen mi 
gerekiyor? Hem ekipmanları hem de çevirmenleri ‘nasıl bulacağız’ 
diye kara kara düşünmeyin. Bizi arayın...
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