De groep Tradutec, waar D&V Translation deel van uitmaakt, behoort tot de TOP 40
van de West-Europese taaldienstverleners.
In het jaarlijkse klassement van Common Sense Advisory (CSA Research) staan de groep Tradutec en zijn ondernemingen op
de 17e plaats van de West-Europese taaldienstverleners. Het team van D&V Translation is, naast de 10 andere
ondernemingen van de groep, heel trots op deze prestatie. D&V draagt bij aan dit succes dankzij zijn aanwezigheid op de
markt van de Benelux en zijn positionering als vertaalpartner van tal van lokale overheidsinstellingen en privébedrijven.
De groep Tradutec realiseert een omzet van 10 M€ en verleent uiteenlopende taaldiensten gaande van menselijke vertaling
tot post-editing van automatische vertalingen over lokalisatie, ondertiteling, tolkwerk, DTP en legalisatie. Zijn uitstekende
klassement is een beloning voor de inspanningen van alle medewerkers van de groep binnen de verschillende
ondernemingen en merken.
(Parijs, 22 juni 2018) – De groep Tradutec heeft vandaag zijn officiële plaats aangekondigd in het wereldwijde
klassement van de grootste taaldienstverleners. Volgens de studie ‘The Language Services Market: 2018’, in juni 2018
gepubliceerd door het onafhankelijke marktonderzoeksbureau Common Sense Advisory, behoort de groep Tradutec tot
de belangrijkste taaldienstverleners op de wereldwijde markt (46,52 miljard USD). De groep Tradutec staat op de
17e plaats van de grootste West-Europese dienstverleners, en op de 66e plaats op wereldvlak.
De groep bestaat uit teams en merken die gespecialiseerd zijn in specifieke activiteitensectoren – onder meer juridisch,
medisch, luxe en online-inhoud – en uit algemene merken.
In het kader van deze kwantitatieve studie ondervroeg CSA Research leveranciers over de hele wereld om de reële
omzetcijfers te verzamelen die werden aangegeven voor 2016 en 2017, evenals de verwachte omzet voor 2018.
In dit 14e jaarlijkse rapport (de enige uitvoerige studie die op heden beschikbaar is) meldt CSA Research dat de
wereldwijde vraag naar taaldiensten een stijging met 7,99 % kende tussen 2017 en 2018, hetzij een stijging die meer
dan 7 % hoger is dan die tussen 2016 en 2017.
Eric Bonnefous, CEO van de groep, zegt hierover: “De stijging van de vraag op wereldvlak valt ook waar te nemen op onze
thuismarkten. In Frankrijk en in België groeit de markt in volume, waarbij sommige sectoren dynamischer zijn dan andere.”
CSA Research verwacht dat de sector van de taaldiensten de komende jaren verder zal groeien en dat de wereldwijde
markt tegen 2021 56,18 miljard USD zal vertegenwoordigen.
“De vraag wordt nog altijd gestimuleerd door de mondialisering van de handel. Bovendien blijven de internauten verlangen
dat de merken hen aanspreken in hun moedertaal. Bij merken of e-commerce-sites die zich tot de internaut richten in zijn
moedertaal, is de kans veel groter dat de internauten werkelijk overgaan tot een aankoop dan wanneer de
communicatietaal niet de moedertaal van de internaut is. Bovendien leidt de lokalisatie van de inhoud en van de producten
tot lagere klantendienstkosten en een grotere betrouwbaarheid van het merk”, aldus Donald A. DePalma, oprichter van
CSA Research.
Over de groep Tradutec
De groep bestaat uit 11 algemene of gespecialiseerde ondernemingen en is actief in Frankrijk, België en Luxemburg, met
klanten over de hele wereld. De groep heeft zijn ontwikkeling te danken aan organische groei en aan drie overnames
gedurende de laatste vijf jaar. Contact: presse@tradutec.com
Over Common Sense Advisory
Common Sense Advisory (CSA Research) is het grootste marktonderzoeksbureau dat gespecialiseerd is in de
taaldiensten- en technologiesector. Het bureau verstrekt primaire gegevens en informatie om bedrijven te helpen op het
vlak van planning, merkstrategie, innovatie en concurrentiepositionering, alsook om meer inzicht in te krijgen in de
wereldwijde markten. www.commonsenseadvisory.com
Contact Common Sense Advisory: media@commonsenseadvisory.com

