
Priser og produkter
PRISLISTE 2019



Basis-oversættelse

0,99 DKK pr. ord 
• SEO-tekster
• Tekster til sociale medier
• Enkle produktbeskrivelser
• Enkle manualer
• Enkle nyhedsbreve
• Undertekster
• Manuskripter
• Mailkorrespondancer

Business-oversættelse

1,19 DKK pr. ord 
• Juridiske tekster
• Finansielle rapporter
• Præsentationer
• Kataloger og flyers
• Fagtunge tekster
• CV’er
• Avisartikler
• Hasteopgaver

Basis 0,99  DKK pr. ord

Business 1,19  DKK pr. ord

Korrektur 0,39  DKK pr. ord

Copywriting 550,00  DKK pr. time

Transkribering 60,00 DKK pr. minut

Transkribering til et andet sprog 260,00 DKK  pr. minut

Grafisk opsætning efter oversættelse (DTP) 100,00  DKK pr. side

Teknisk klargøring af filer til oversættelse 550,00 DKK pr. time

Som noget helt unikt har vi hverken opstartsgebyr eller minimumspriser.

Bemærk at visse sprogkombinationer kan have specielle priser.
Alle priser er ekskl. moms.



Filformater: Word, Excel, Powerpoint, Indesign, XML, HTML, XLIFF, SRT med flere.
Alle priser er ekskl. moms.

Priseksempler Typisk længde DKK i alt

Facebook 20 ord 19,80

Twitter 30 ord 29,70

LinkedIn 50 ord 49,50

Produktbeskrivelse 60 ord 59,40

Flyer 400 ord 476,00

Blog post 500 ord 495,00

Undertekstning af Youtubefilm 3 minutter 780,00

Nyhedsbrev 800 ord 792,00

Handelsbetingelser 700 ord 833,00

Artikel 900 ord 1071,00

Præsentation 1000 ord 1190,00

Kontrakt 1500 ord 1785,00

Årsrapport 3000 ord 3570,00



Vi er et ungt oversættelsesbureau med 
speciale i moderne kommunikation. 
Vi tilbyder høj kvalitet, hurtige 
leveringstider og lave priser – og så har vi 
ingen minimumsgebyrer. 

Vi holder til i hjertet af Københavns 
største brokvarter, Nørrebro. Her er vi tæt 
på det pulserende byliv og omgivet af 
virksomheder i vækst.
Vi har, som den første virksomhed i 
Danmark, indført 30-timers arbejdsuge.

Den korte arbejdsuge betyder, at vi også 
har tid og overskud til fritidsinteresser 
og familie. Det skaber et harmonisk 
arbejdsmiljø, som, i sidste ende, kommer 
både leverandører og kunder til gode.

Vores kunder spænder bredt, og vi 
hjælper således alt fra børnetøjsmærker 
til tung industri med at nå ud med deres 
budskab på et væld af sprog. Fælles for 
dem alle er, at de har brug for pålidelig 
kvalitetsoversættelse. 
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