Korekta artykułów w języku angielskim – tanio i profesjonalnie może być tylko w
„Oxford Learning Centre” w Centrum Wrocławia
Nie jesteś pewny czy Twój tekst jest napisany nie tylko poprawnie gramatycznie i stylistycznie, ale
także z zachowaniem niuansów językowych i realiów kulturowych? Prześlij tekst do nas, a my
zajmiemy się dla Ciebie resztą.
Co wyróżnia nasze korekty w języku angielskim?
Profesjonalna korekta językowa (j. angielski) jest zawsze wykonywana przez native speakerów,
czyli rodzimych użytkowników języka, dzięki którym masz pewność, że tekst będzie w pełni
zrozumiały przez osoby anglojęzyczne. Pamiętaj, korekta tekstu to nie tylko poprawne użycie
czasów gramatycznych, ale także operowanie językiem, odpowiednim słownictwem (także tym
specjalistycznym) oraz interpunkcją, która może całkowicie zmienić sens Twojej wypowiedzi
pisemnej.
„Oxford Learning Centre” to gwarancja jakości i profesjonalnego podejścia do klienta, gdyż na
co dzień uczymy angielskiego ogólnego i biznesowego, tłumaczymy artykuły i zajmujemy się
edycją oraz korektą tekstów ogólnych i specjalistycznych.
Jakie oferty korekt w języku angielskim mamy w ofercie „Oxford Learning Centre”
z samego Centrum Wrocławia?
„Oxford Learning Centre” zajmuje się korektą, edycją i tłumaczeniami:
 artykuły ogólne
 teksty specjalistyczne (m.in.: prawne, medyczne, naukowe, reklamowe, techniczne,
inżynierskie, finansowe, literackie...)
 aplikacje o pracę (CV, list motywacyjny, referencje, opinie, ogłoszenia)
 artykuły biznesowe
 copywriting
 strony internetowe
 prace naukowe (praca licencjacka, magisterska, doktorska)
 pisanie akademickie (eseje, referaty)
 prezentacje, wystąpienia, przemówienia
 materiały promocyjne, reklamowe, marketingowe

 artykuły dziennikarskie
 i wiele innych...
Jak realizujemy korektę anglojęzyczną w „Oxford Learning Centre” znajdującego się w
samym Centrum Wrocławia?
Krok po kroku, ale z sukcesem. Najpierw poprosimy Cię o dostarczenie jak największej ilości
szczegółów dotyczących zlecenia, a potem indywidualnie ustalimy cenę usługi oraz dokładny czas
realizacji.
Prosimy, żebyś zawsze w treści e-maila podał nastepujące informacje:
 ile znaków ze spacjami ma tekst (chociażby przybliżona ilość, jeśli nadal piszesz), a nie
słów, gdyż rozliczany się za każde 1800 znaków ze spacjami, czyli standardową stronę A4
 termin realizacji – czy jest to korekta ekspresowa czy zwykła (korekta SUPER EXPRESS –
korekta tego samego dnia – płatna extra, EXPRESS – korekta do 3 dni roboczych –
niewielka dopłata za szybką korektę), STANDARD – czas realizacji od tygodnia do dwóch,
w zależności od naszych możliwości czasowych)
 określenie tematu i formy artykułu, np. praca licencjacka o marketingu, itp.)
 termin dostarczenia tekstu (przesłany e-mailem)
 fragment lub całość artykułu (w celu dokonania wyceny zlecenia)
Prosimy także o załączenie chociażby fragmentu tekstu, abyśmy mogli ocenić Twój poziom
językowy, przeznaczenie i tematykę artykułu. Jesteśmy wówczas w stanie podać konkretną cenę
korekty. Zaznaczamy, że na żadnym etapie przesłany tekst nie zostanie udostępniony osobom
trzecim. Chronimy Twoje dane osobowe i Twój tekst.
Po przesłaniu tekstu do korekty, od razu przystępujemy do działania i zawsze dotrzymujemy
ustalonych terminów realizacji. W międzyczasie poprosimy Cię jednak o przesłanie danych do
wystawienia rachunku. Rachunek zawsze wystawiamy i wysyłamy wraz z tekstem po korekcie.
Termin zapłaty to zawsze dwa tygodnie od momentu otrzymania rachunku.
Przykładowy cennik korekt w języku angielskim - tekst sprawdzony przez native speakera
 10 złotych za stronę A4 (1800 znaków ze spacjami) – tekst ogólny
 15 złotych za stronę A4 (1800 znaków ze spacjami) – tekst specjalistyczny
 korekta SUPER EXPRESS (korekta tego samego dnia) – 100 złotych
 korekta EXPRESS (korekta do trzech dni roboczych) – 50 złotych
Prosimy zauważyć, że każda korekta jest ustalana indywidualnie. Jesteśmy całkowicie
elastyczni na wszelkie Wasze wymagania.

Oferujemy specjalne zniżki dla naszych stałych klientów. Chętnie nawiążemy długofalową
współpracę z firmami w zakresie korekty i tłumaczeń biznesowych, a także prowadzenia kursów
języka angielskiego biznesowego w siedzibie firmy lub w naszej szkole językowej w samym
Centrum Wrocławia.
Zapraszamy do polubienia, udostępniania i monitorowania Facebooka naszej szkoły
językowej „Oxford Learning Centre” w samym Centrum Wrocławia, na którym znajdziesz
codzienną porcję materiałów do nauki języka angielskiego, a także nasze aktualne oferty specjalne
na kursy językowe, korekty i tłumaczenia. Niebawem ruszymy także z konkursami i nową odsłoną
naszej strony internetowej. Sprawdzaj nas na bieżąco:
https://www.facebook.com/Oxford-Learning-Centre-552185041464735/

