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ETS je největší nezávislou organizací na světě zabyvající se hodnocením znalostí a kompetencí'
ETS během své více než šedesáti|eté tradice a neustá|é inovace vytvořiia uznávané a všude ap|ikované
jazykové certifikáty jako SAT@, ToEIc@, ToEFL@ či GRE@. Náš ce|osvětoý ým je tvořen 2 600
odborníky a profesioná|y v takových oblastech jako vzdé|ávání, výzkum vzdě|ávání, psychometrie,
statistika' management vzdě|ávání' Ve více neŽ 1B0 zemích světa reaguje ETS na potřeby jednot|ivých
osob, podnikouých zákazníků fiazykoý audit), ministerstev či vládních agentur, ETS se z důvodu
kvaliý svých produktů těší světovému uznání. Zák|adem pro úspěch Educationa| Testing jsou
bezvadné, objektivní a spo|eh|ivé tesý'

V rámci neustá|ého růstu naší spo|ečnosti jsme se rozhod|i nabídnout naše produký i česky m|uvícím
k|ientům. Zák|adem pro takovou expanzí je samozřejmě kvaIitní přek|ad webových stránek.
Výběrového řízení na přek|ad- ze zúčastni|o několik přek|adate|ských agentur a nakonec zvítězi|a
přek|adate|ská agentura VCELICKA. Spoluprácijsme navázaIi v řfrnu roku 2011'

S překladem našich webových stránek z polského do českého jazyka jsme by|i maximálně spokojeni'
Vzh|edem k tornu, že spo|ečnost ETS působí v ob|asti jazykového vzdě|ávání, kiad|i jsme ve|ký důraz
na jazykovou vybavenost překladate|e, Díky perfektní spolupráci s paní Trnkovou jsme obdrŽe|i
překlad kvalitníjak po jazykové, tak po odborné stránce' Da|ší př$emnou záležitostí by|a sm|uvní cena
za přek|ad a rych|ý termín dodání.

Přek|adate|ská agentura vČruČrn nám již vyhotovi|a něko|ik da|škh přek|adů, které by|y přesně pod|e
našich představ'
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