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Skřivánek znovu potvrdil svou pozici mezi největšími jazykovými agenturami světa
Nezávislá výzkumná a konzultantská organizace, Common Sense Advisory, ohodnotila firmu
Skrivanek Group jako jednoho z hlavních světových hráčů v překladatelském oboru, který představuje
obrat 40,27 miliardy USD za rok 2015.
Jazyková agentura Skrivanek Group slaví další úspěch. Společnost byla i letos znovu zařazena do
žebříčku 100 největších poskytovatelů jazykových služeb světa. Žebříček na základě výzkumu trhu
jazykových služeb již několik let sestavuje nezávislá výzkumná a konzultantská organizace Common
Sense Advisory (CSA). V letošním již 12. ročníku průzkumu The Language Services Market: 2016,
CSA zařadila Skrivanek Group mezi největší celosvětové poskytovatele jazykových služeb. Skřivánek
opět potvrdil svou pozici mezi top 50 největšími jazykovými agenturami na světě a v regionu východní
Evropy obhájil již poněkolikáté 2. místo.
Každoročního výzkumu CSA se letos zúčastnilo 728 jazykových agentur z celého světa a žebříček
100 největších poskytovatelů byl sestaven na základě jejich velikosti, obratu a šíře nabízených služeb.
Jazykové agentury zahrnuté v průzkumu CSA dokládaly své tržby v letech 2014, 2015 a odhad pro rok
2016. Na základě těchto sesbíraných dat, CSA predikuje roční nárůst překladatelského trhu o 5,52 %.
Z průzkumu organizace CSA také vyplývá, že zájem o jazykové služby i nadále stoupá. CSA
předpovídá, že obor poskytování jazykových služeb bude mít i nadále rostoucí trend a do roku 2020
očekává nárůst odvětví až na úroveň 45 miliard USD celosvětově. Tento trend je ovlivněn zejména
neustálým vzestupem mezinárodních obchodních transakcí realizovaných pomocí internetu a dalších
elektronických prostředků, a dále také legislativními požadavky na jazykové služby, které souvisejí se
zvýšenou mobilitou obyvatel.
Skřivánek
Společnost Skřivánek byla založena v roce 1994 a dnes patří mezi globální poskytovatele jazykových
služeb. Skupina Skřivánek disponuje sítí více než 45 poboček v 15 zemích světa.
Vysoké kvality služeb společnosti Skřivánek jsou garantovány mezinárodní certifikací ISO 9001:2008
a EN 15038:2006 a mezi nejvýznamnější klienty patří globální instituce, jako Spojené národy, EU,
Evropská investiční banka a Světová banka.
Common Sense Advisory
Common Sense Advisory je nezávislá výzkumná a konzultantská organizace, která se specializuje na
celosvětový průzkum trhu překladatelských, tlumočnických a lokalizačních služeb.
www.commonsenseadvisory.com
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