
Lokalizujeme vaši videohru
do všech světových jazyků
82 % českých hráčů dává ve hrách přednost češtině.* A v cizině to platí 
podobně. Dopřejte hráčům nejlepší možný prožitek z vaší hry v jejich 
rodném jazyce.
Vaše hra je originál, kterému jste věnovali obrovské úsilí. Bylo by smutné, kdyby ji hráč nepochopil 
nebo nedocenil jen kvůli svým nedokonalým znalostem cizího jazyka. Skvělá lokalizace zaujme  
mnohem větší publikum a přivede vám věrné fanoušky.

Získáte
• Věrný překlad do cizího jazyka, 

který srozumitelně podá i ty nejjemnější 
nuance. 

• Vynikající lokalizační tým 
Hry nás baví a milujeme dobré příběhy. 
Bezchybně zvládáme herní terminologii, 
protože s ní žijeme v práci i ve svém volnu. 
Kromě toho jsme fakt dobří lokalizátoři, 
což dokazuje 97,8% spokojenost našich 
zákazníků za posledních 10 let.

• Komplexní lokalizaci videohry 
Postaráme se o překlady příběhu, dialogů, 
titulků i o dabing, zajistíme pro vás i známé 
hlasy z showbyznysu. Lokalizujeme také 
veškeré obchodní, právní a marketingové 
materiály. 

• Puntičkářské revize a důkladné testování 
Vše přepečlivě testujeme s pomocí rodilých 
mluvčí a zkušených hráčů. Žádná chybka 
nemá šanci proklouznout.

ISO 9001 

ISO 17100

* ANKETA z IDNES.cz „Čeština ve hrách. Je, nebo 
byla pro vás důležitá?“ Více informací.

Kontaktujte nás
+420 777 333 637

mail@traductera.com
www.traductera.com

Podívejte se
na hry, které jsme
lokalizovali

ACP Traductera, a.s.,
Na Piketě 173/III, 377 01 Jindřichův Hradec

LOKALIZAC...E  VIDEOHER

https://traductera.com/cs/game/
tel:+420777333637
mailto:mail@traductera.com
https://traductera.com/cs/


Hry, které jsme
lokalizovali . . . . . . . . . . . . . .

ACP Traductera, a.s.,
Na Piketě 173/III, 377 01 Jindřichův Hradec

ANGRY BIRDS
BATTLEFIELD

BEVERLY HILLS COP
BIG FARM

CASPER AND THE GHOSTLY 
TRIO

DIAMOND TWISTER

DIGITAL CHOCOLATE GAMES
MINECRAFT

DR. DOLITTLE
MINICLIP GAMING PORTALS

ONLINE CASINO
SLOTS

SPORTS BETS
STAR CRAFT II

TOM HORN
EMPIRE

FACEBOOK GAMES
IRISH POKER

JACKPOT GT GAME
LEAGUE OF LEGENDS
LEPRECHAUNS LUCK

LET`S CREATE! POTTERY
MAJOR LEAGUE BASEBALL

SPONGE BOB
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