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Міжнародна компанія GVA (Global 
Venture Alliance) реалізує проєкти 
в галузі корпоративних інновацій 
і акселерації стартапів та керує венчур-
ними фондами. Компанія є найбільшим 
у Росії та СНД приватним гравцем 
на ринку акселерації стартапів 
і створення інноваційних процесів 
та екосистем у корпораціях і держав-
ному секторі. 

Співробітництво компаній GVA і Janus 
Worldwide почалося в 2020 році. 
Компанія GVA вибрала Janus Worldwide 
як постачальника послуг усного 

синхронного перекладу, спираю-
чись у своєму виборі на репутацію 
компанії на ринку. Перший проєкт 
від GVA — переклад контенту для 
унікальної освітньої програми для 
підприємців і топ-менеджерів, 
запущеної GVA спільно з Global 
Innovation Catalyst (GIC), — було 
успішно реалізовано командою 
експертів Janus Worldwide, 
що стало каталізатором для 
продовження продуктив-
ного співробітництва.



Особливості
• Тривалість проєкту — три місяці.

• Проведення заходів у віддаленому форматі 
й переважно у вечірній час.

• Робота з унікальним контентом освітньої 
програми, створеним експертами 
Стенфордського центру професійного розвитку, 
Кремнієвої долини та GVA.

Складові рішень
• Команда з восьми перекладачів 

зі спеціалізацією в заданих галузях (економіці, 
продажах, маркетингу й бізнес-освіті) 
і релевантним досвідом роботи.

• Складання глосарію.

• Інтенсивна та злагоджена командна робота.

Рішення
• Виконання синхронного перекладу 

спеціалістами, що відповідають усім 
проєктним вимогам.

• Відповідальний підхід до роботи.

• Ефективний тайм-менеджмент.

Особливості цього цікавого проєкту показали 
з найкращої сторони команду спеціалістів Janus 
Worldwide, продемонструвавши її професіоналізм, 
проактивність, відповідальність і вміння швидко 
адаптуватися до нового.

Janus Worldwide — міжнародна перекладацька 
компанія, заснована в 1996 році, яка надає широкий 
спектр послуг професійного перекладу й допомагає 
організаціям залишатися на зв’язку в будь-якій 

точці світу. Ми пропонуємо рішення під ключ, 
починаючи з комплексних послуг перекладу, 
графічного дизайну, верстки, друку й закінчуючи 
автоматизацією процесів і впровадженням 
системи керування контентом.

Завдання
• Надання послуги синхронного перекладу для 

супроводу онлайн-лекцій і майстер-класів 
у мовній парі «англійська — російська».

• Необхідність передання в ході перекладу 
динамічного й емоційного характеру мовлення 

доповідачів для підвищення залученості 
й зацікавлення з боку слухачів.

• Забезпечення коректного й точного 
вживання термінології.


