McDugald Hörnquist International (MHI)
MHI kan erbjuda dig:
•
Engelsk marknadsföring & kommunikation
•
Tillgång till en erfaren teknisk skribent
•
Översättningar
•
Språkutbildning
•
Internationell affärskonsultation
Engelsk Marknadsföring & Kommunikation
Om du har ett grundkoncept av hur du skulle vilja presentera företaget för
engelskspråkiga eller internationella marknader, har vi kunskapen att sätta era
tankar i de rätta orden.
Tekniska skrifter på engelska
Är era produkter eller tjänster något tekniskt och saknar ni kunskapen inom
förtaget för att beskriva dessa på teknisk engelska? Vi kan hjälpa er genom att
tillhandahålla en expert teknisk skribent med 14 års erfarenhet.
Översättningar
Om du har dokument på ett språk men behöver översätta det till ett annat, kan vi
antingen erbjuda dig våra egna högkvalitiva översättningstjänster till mycket
konkurrenskraftiga priser eller så kan vi förmedla kontakt till andra i fall vi inte har
just det språkpar du behöver. Vår egen interna kompetens täcker följande
språkpar med modersmålskunskap i målspråket:
• Svenska till amerikansk engelska
• Svenska till brittisk engelska
• Tyska till amerikansk engelska
• Tyska till brittisk engelska
Naturligtvis inser vi vikten av att använda rätta terminologin för dina specifika
behov så vi accepterar bara uppdrag för vilka vi är kvalificerade. MHI erbjuder
översättning av följande dokument:
• Marknadsföringsmaterial och presentationer
• Finansiella och ekonomiska texter, inkl. årsrapporter
• Tekniska dokument, inkl. projektdokumentation, manualer och broschyrer
• Material för allmän affärsanvändning
• Akademiska material inkl. kursbeskrivningar
Språkutbildning
Om du förbereder dig på att träffa engelskspråkiga eller internationella kunder
och vill förnya eller förbättra dina engelska kunskaper eller om du bara vill behålla
dina språkliga kunskaper för eget bruk, kan vi hjälpa till. Alla våra kurser är
individuella eller görs i mindre grupper för att se till att undervisningen riktas till just
din nivå och kan anpassas till ditt schema. Vi erbjuder även kurser i retorik och
amerikansk presentationsteknik.
Internationell Affärskonsultation
Eric Hörnquist, grundaren och vår egen business expert har flera års erfarenhet
bakom sig och kan erbjuda konsulttjänster inom bl.a. följande områden:
•
Internationell Marknadsföring • Personalledning
•
Strategisk Management
• Process Re-engineering
För en offert på den tjänst som du är intresserad av, eposta till oss !
www.mhi.se

