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Skřivánek opět v Top 50 největších jazykových agentur světa
Nezávislá výzkumná a konzultantská organizace Common Sense
Advisory ohodnotila společnost Skrivanek Group jako jednoho z
hlavních světových hráčů v oboru překladatelství.

Skrivanek Group má na svém kontě další úspěch. I letos byla znovu zařazena do žebříčku 100
největších poskytovatelů jazykových služeb na světě, který na základě výzkumu trhu jazykových
služeb již několik let sestavuje nezávislá výzkumná a konzultantská organizace Common Sense
Advisory (CSA). V letošní výroční zprávě The Language Services Market: 2017 CSA zařadila
společnost Skrivanek Group mezi největší celosvětové poskytovatele jazykových služeb. Společnost
tedy opět potvrdila pozici mezi Top 50 největšími jazykovými agenturami na světě.
Z průzkumu organizace CSA také vyplývá, že zájem o jazykové služby i nadále stoupá. CSA
předpovídá, že obor poskytování jazykových služeb v roce 2017 celosvětově přesáhne úroveň
43,8 miliard USD. Tempo celosvětového růstu překladatelského odvětví meziročně dosahuje 6,97 %.
„Na světě je velké množství různých států, lidí a jazyků a u mnohých z nich je očekáván velký
ekonomický růst. To zajišťuje, že poptávka po překladatelských a jazykových službách bude narůstat.
Jak náš výzkum ukazuje, zákazníci po celém světě mnohem raději kupují výrobky, které komunikují
v jazyce dané země. Navíc zdařilá lokalizace snižuje náklady na péči o zákazníky a zvyšuje věrnost
zákazníků značce,“ vysvětluje Don DePalma, zakladatel agentury CSA.
Obchodní společnosti, malé i velké, se snaží o to, aby jejich služby a výrobky byly dostupné ve více
jazykových mutacích. Díky tomuto dlouhodobému trendu CSA předpovídá, že trh jazykových
a překladatelských služeb poroste a v roce 2021 celosvětově dosáhne hranice 47,46 miliard USD.
Faktory, které táhnou tento růst, jsou především vývoj mobilního internetu; poptávka po online
chatech, textech, tweetech a krátkých zprávách v jazyce dané země, ale také legislativa jednotlivých
států, která vyžaduje dokumenty v jazyce dané země.
Podle DePalmy je klíčem k úspěchu a rozvoji v oboru jazykových služeb přijetí a využití nových
technologií automatického překladu. Společnost, která už dnes automatický překlad dokáže začlenit
do svých pracovních procesů, rychle získá náskok před konkurencí.
Skrivanek Group
Skrivanek Group byla založena v roce 1994 a v současnosti se řadí mezi globální poskytovatele
jazykových služeb. Disponuje sítí více než 45 poboček v 15 zemích světa. Ať už v Evropě, v Asii, nebo
v Americe, zaručuje nadstandardní kvalitu překladatelských a lokalizačních služeb do více než
100 jazyků. Celosvětový tým Skrivanek Group zahrnuje 3000 lingvistů, 350 lokálních korektorů, tedy
rodilých mluvčích, zkušené projektové manažery, softwarové odborníky a DTP specialisty, kteří jsou
připraveni splnit i ty nejnáročnější požadavky zákazníků.
Vysoké kvality služeb společnosti Skrivanek Group jsou garantovány mezinárodní certifikací
ISO 9001:2008 a EN ISO 17100:2015 a mezi nejvýznamnější klienty patří globální instituce, jako jsou
OSN, EU, Evropská investiční banka a Světová banka.
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Common Sense Advisory
Common Sense Advisory (www.commonsenseadvisory.com) je nezávislá výzkumná a konzultantská
organizace, která se specializuje na celosvětový průzkum trhu překladatelských, tlumočnických
a lokalizačních služeb.
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