Marx Translations, To The Point
Marx Translations, To The Point is een allround vertaal‐ en redactiebureau dat is gespecialiseerd
in teksten gerelateerd aan de wetenschap en teksten op medisch, biologisch en (bio)chemisch
gebied. Jarenlange ervaring op het gebied van taal én wetenschap maakt dat we u uitstekend
kunnen ondersteunen bij al uw schrijfwerk. In deze folder vindt u een overzicht.

Een laatste check? Kleine moeite, groot plezier!
De tekst is in principe geschreven, maar is het Engels of Nederlands wel correct? Spel‐ en
grammaticafouten leiden de lezer af van de inhoud en dat kan niet de bedoeling zijn. En leest de
tekst eigenlijk wel lekker? Laat Marx Translations, To The Point uw tekst polijsten.

Bijschaven
U heeft zelf een tekst geschreven, maar u bent nog niet helemaal tevreden. Slaat de stijl wel aan?
Is de opbouw goed? Is alles duidelijk genoeg? Is de tekst te kort of te lang? Een frisse blik doet
wonderen. Laat ons er eens naar kijken en de puntjes voor u op de i zetten.

De opzet is er, nu de uitwerking nog
De grote lijnen staan op papier; de eerste versie is af. Maar er moet nog grondig aan de tekst
gesleuteld worden. Inhoud, vorm en tekst vragen nog om aandacht. Wij maken af waar u aan
begonnen bent.

Bij het begin beginnen
Liever alles uitbesteden? Wij schrijven wat u bedoelt!

Bestaande inhoud in een nieuw jasje
Het artikel ligt er, nu wilt u een persbericht. Het rapport is af, maar voor de website wilt u toch
graag een verhaal dat wat meer tot de verbeelding spreekt. De folder is er, maar hij is wel van
vorig jaar. Om vele redenen kan het nodig zijn bestaande teksten aan te passen. Marx
Translations, To The Point kan deze aanpassingen prima voor u maken.

Samenvatten
Kort en bondig? Marx Translations is To The Point!

Tweetaligheid is een must
We wonen in Nederland, maar de (wetenschappelijke) wereld is verregaand
geïnternationaliseerd. Dit vraagt om taalkundige flexibiliteit: de ene keer moet een tekst in het
Nederlands worden opgesteld, de andere keer in het Engels en veelal moet dezelfde tekst in beide
talen worden geschreven. Een hele uitdaging! Marx Translations schrijft zowel in het Nederlands
als in het Engels en vertaalt van het Nederlands naar het Engels en visa versa.

Laat uw tekst spreken
Communicatie is belangrijk en dat beperkt zich niet tot het geschreven woord. Hulp nodig bij het
maken van een presentatie? Marx Translations, To The Point kan u helpen bij de voorbereiding
van een presentatie waarmee u uw doelgroep bereikt.

Maatwerk is het toverwoord!
Iedere opdrachtgever heeft individuele wensen. De een laat een tekst helemaal schrijven of
vertalen, de ander wil alleen dat het Engels wordt gecorrigeerd. Weer een ander wil de fijne
kneepjes van het schrijven zelf leren via een (individueel) coachingstraject. Marx Translations, To
The Point gaat graag met u in gesprek over hoe we u het beste kunnen helpen uw doelen te
realiseren. Neemt u ook eens een kijkje op de website voor een actueel cursusaanbod.

To The Point, Marx Translations!
Kennis van zaken, zowel op het gebied van taal, als op het gebied van de (biomedische)
wetenschap & de gezondheidszorg
Verschillende diensten onder één dak: vertalen, redigeren en corrigeren van teksten, en
tekstschrijven. Tevens cursussen, tekstadvies en begeleiding bij schrijven en presenteren
Tweetalig: Nederlands en Engels
Dubbel netwerk: wetenschappelijk en taalkundig
Korte lijnen, één aanspreekpunt: Pauline Marx, pauline@marx‐translations.nl, 06‐
24520624

Contactgegevens
Kunt u wel wat hulp gebruiken bij het schrijven, redigeren of corrigeren van een tekst of
presentatie? Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden via pauline@marx‐translations.nl of kijk op
www.marx‐translations.nl

