Vi kan hjälpa, om Du:
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Planerar för introduktion på en engelsk- eller rysktalande marknad och behöver hjälp.
Jobbar med ett kortsiktigt projekt som kräver ytterligare resurser och kompetenser.
Vill bygga relationer med statliga institutioner som är engelsk eller ryskspråkiga.
Söker tillfälliga ersättare vid sjukskrivning eller semester.
Vill realisera nya idéer och projekt som kräver nya färdigheter, men har en begränsad budget.
Har behov av att producera marknadsföringsmaterial eller webbplatser på engelska eller ryska.
Måste skapa eller uppdatera dokument på engelska, ryska eller på båda språken.
Föredrar att betala konsulter för konkreta resultat i stället för timersättning.
Kräver kunskaper i engelska och ryska för muntlig eller skriftlig översättning.

Affärsutveckling och IT-tjänster
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Marknadsundersökningar, informationsinsamling, analys av kunder och affärspartners.
Översättning av tekniska- och marknadsföringsdokument: engelsk-till-ryska, ryska-till-engelska.
Möten med potentiella kunder och partners i engelsk- och ryskspråkiga länder.
Kreativt deltagande i kommersiella förhandlingar, strukturering och avslut i win-win affärer.
Organisering och produktion av presentationer för statliga institutioner och myndigheter.
Utformning av tvåspråkiga kontrakt på engelska och ryska (NDA, LOI, MOU, licensavtal).
Skanning och konvertering av pappersdokument till elektroniska format (PDF, EPS, SVG).
Sammanställning av rapporter, presentationer, kalkylblad i MS Office, export till PDF.
Professionell dokumentlayout i desktop publishing system (InDesign, Corel, TeX).
Utveckling av standardiserade webbplatser (Linux, Nginx, MariaDB, PHP, JS).

Vår profil
Sedan 1998 har grundarna av Agens Optimus hjälpt företag att optimera affärsprocesser och
kommunikation. Vi har jobbat med stora och små kunder från olika branscher, inklusive banking
och riskkapital, tillverkning, mjukvaruutveckling, grossist- och detaljhandel, informationsteknik,
management och telekommunikation. Vårt team består av erfarna yrkesmän med examen i
ekonomi, entreprenörskap, juridik och företagsekonomi. Vi har fördjupade kunskaper om
informationsteknik, inklusive desktop publishing, utveckling av databasdrivna webbplatser,
management system, automatisering av affärsprocesser och informationssäkerhet. Agens
Optimus erbjuder kundanpassade lösningar till kunder som vill komma in eller expandera
på engelsk- eller rysktalande marknader (EU, USA, Indien, Ryssland, Ukraina, OSS).

Ring eller mejla oss idag!
Skype:

agens.optimus

E-post:

agens.optimus@gmail.com

Hemsida:

http://agens-optimus.com

