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:نمونه ای از ویرایش انگلیسی معمولی و پیشرفته.٢.٣
ا نمونه ھایی از انواع ویرایش درسطح معمولی و نیز درسطح پیشرفته ارائه می گردد تا برآورد بھتری دراینج

.از کیفیت مورد  انتظار ویرایش در ھر یک از دو سطح بدست آید

Simple(معمولیانگلیسیویرایشتحتکهمقالهیکازبخشیازاینمونه.١شمارهنمونه Proofreading(
:استقرارگرفته

Advanced(پیشرفتهانگلیسیویرایشتحتکهمقالهیکازبخشیازاینمونه.٢شمارهنمونه English
Editing(استقرارگرفته:
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Advanced(پیشرفتهانگلیسیویرایشتحتکهمقالهیکازبخشیازدیگر اینمونه.٣ه شمارنمونه English
Editing(استقرارگرفته:

این شرکت با یکی رایش انگلیسی و مقایسه ھزینه و کیفیت وی,ھزینه خدمات  ویرایش انگلیسی.۴.٢
:انگلیسییکایی ارائه دھنده خدمات ویرایشترین شرکتھای آمرمشھوراز

را کال از سرویس خدمات Proofreadingاین شرکت خدمات ویرایش انگلیسی معمولی یا ,٢٠١۴از سال 
و با ,خود حذف کرده و با توجه به تفاوت قابل توجه در کیفیت ویرایش انگلیسی در دو روش معمولی و روش پیشرفته

صرفا اقدام به انجام ویرایش ,وت اندک ھزینه ویرایش معمولی و پیشرفته توسط ویراستاران این شرکتتوجه به تفا
.انگلیسی درسطح پیشرفته می نماید

ت ستاران این شرکھزینه قطعی و دقیق ویرایش  انگلیسی پیشرفته توسط ویراصفحه بعد حاضر در جدول 
.را نشان می دھد)وسایرخدمات شرکت(

سی ارائه شده توسط ویراستاران این شرکت ھمسطح و یا این شرکت اعتقاد دارد که سطح ویرایش انگلی
و ھزینه ویرایش انگیلسی دراین شرکت به AJEی ارائه شده توسط شرکت آمریکایی بھتر از سطح ویرایش انگلیس

.مراتب ارزانتر از شرکت مشابه آمریکایی است

که از (AJEیرایش ا نگلیسی این شرکت با شرکت آمریکایی جھت مقایسه کیفیت و قیمت خدمات و
ما پیش .کرددیدنhttp://www.aje.comدر از وبسایت آن شرکت می توان)شھور دراین خدمات است شرکتھای م

بینی می کنیم که مشتریان احتمالی ما با مقایسه کیفیت ویرایش انگلیسی انجام شده توسط ویراستاران شرکت 
خدمات ,و نیز مقایسه قیمت خدمات ویرایش AJEشده توسط ویراستاران شرکت انجام ما با ویرایش انگلیسی 

شرکت ما را انتخاب نمایند و بھمین دلیل است که از معرفی شرکت رقیب در کاتالوگ رسمی شرکت ھیچ نگرانی 
.بابت از دست دادن مشتریان نداریم

ل برگشت است  و مشتریان احتمالی الزم به توضیح است که ھزینه ویرایش انگلیسی انجام شده غیر قاب
می توانند با مقایسه نمونه ھایی از ویرایش انگلیسی که درا ین کاتالوگ ارائه شده است با نمونه ھایی که توسط 

درصورتی که با کیفیت مورد اشاره در نمونه ھای ,سایر شرکت ھا ارائه می شود و با مقایسه نرخ این خدمات 
ه دراین کاتالوگ ارائه شده است موافق باشند تصمیم به استفاده از خدمات ویرایش ویرایش پیشرفته انگلیسی ک
برای مشتریان ایرانی که امکان پرداخت ھزینه ھای خدمات به شماره ,عالوه بر آن.انگلیسی این شرکت نمایند

کارت و مستر کارت و ویزا(حساب بانکی شرکت در خارج از کشور و یا پرداخت آنالین با استفاده از کردیت کارت 
فرایندھایی درنظر گرفته شده است که ,جھت پرداخت ھزینه خدمات شرکت ما از طریق آنالین را ندارند)مشابھم 

.ل ریالی ھزینه خدمات را پرداخت نمایندند معاداین عزیزان بتوان


