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Πελάτες στο εξωτερικό, γιατί;
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Πελάτες στο εξωτερικό, γιατί;

• Διεύρυνση πελατολογίου.

• Ποικιλία μεταφραστικών έργων και εργασιών.

• Ποικιλία τιμών – ενδεχομένως, καλύτερος μέσος 
όρος, ανάλογα τις χώρες συνεργασίας.

• Ελαχιστοποίηση ρίσκου – περισσότεροι πελάτες.

• Αντιμετώπιση κεφαλαιακού ελέγχου – εισπράξεις 
μέσω ενδιάμεσων λογαριασμών (PayPal κ.λπ.) για την 
εξόφληση υπηρεσιών εξωτερικού (φιλοξενία 
δικτυακού τόπου, λογισμικό κ.λπ.).
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Λογιστική προετοιμασία
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Λογιστική προετοιμασία

• Ενεργοποίηση ενδοκοινοτικών συναλλαγών 

(παράδοση + λήψη) στην πύλη της ΓΓΠΣ (λογιστής).

http://www.gsis.gr/
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Λογιστική προετοιμασία

• Νέα μορφή ΑΦΜ 12345678 για ενδοκοινοτικές: 
EL12345678.

• Έκδοση (αθεώρητων) τιμολογίων στα αγγλικά 
(βλ. λογισμικό τιμολόγησης).

• Ο ΑΦΜ θα πρέπει να αναγράφεται σε όλα σας τα 
τιμολόγια εξωτερικού, με την παραπάνω μορφή.

• Ο ΑΦΜ για πελάτες εσωτερικού παραμένει ως έχει, 
απλά προσθέτετε τη Δ.Ο.Υ.



7

Λογιστική προετοιμασία

• Υποβολή δηλώσεων VIES εντός πρώτου δεκαημέρου 

κάθε μήνα, μέσω ΓΓΠΣ (λογιστής).

http://www.gsis.gr/
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Λογιστική προετοιμασία

• Τιμολόγηση εταιριών, εντός ΕΕ, χωρίς ΦΠΑ (βλ. VIES).

• Τιμολόγηση εταιριών εκτός ΕΕ, χωρίς ΦΠΑ.

• Τιμολόγηση προς ιδιώτες, πάντα με ΦΠΑ.

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?selectedLanguage=en
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Λογιστική προετοιμασία

• Έλεγχος ΑΦΜ του πελάτη εξωτερικού (βλ. VIES), εάν 

πρόκειται για ενεργό εταιρικό πελάτη ή ιδιώτη:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?selectedLanguage=en
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Λογισμικό τιμολόγησης
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Λογισμικό τιμολόγησης

Ευρέως χρησιμοποιούμενα λογισμικά τιμολόγησης:

• Translation Office 3000

• Projetex

• TranslationProjex

• Manager

• T.O.M. Solito

• FreshBooks

• Harvest

• XTRF

http://www.to3000.com/
http://www.projetex.com/
http://www.translationprojex.com/
http://www.manager.io/
http://www.jovo-soft.de/en/freelance-translator
http://www.freshbooks.com/
https://www.getharvest.com/
http://www.xtrf.eu/
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Είσπραξη αμοιβής
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Είσπραξη αμοιβής

• Άνοιγμα επιπρόσθετου τραπεζικού λογαριασμού σε 
συνάλλαγμα (USD, GBP, κ.λπ.).

• E-Banking σε ελληνική τράπεζα.

• E-Banking σε ξένη τράπεζα (μικρότερες χρεώσεις).

• PayPal

• Skrill

• Payoneer

• Translator Pay

https://www.paypal.com/
https://www.skrill.com/
http://www.payoneer.com/
http://www.translatorpay.com/Home.aspx


14

Επαγγελματική εξωστρέφεια
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Επαγγελματική εξωστρέφεια

• Μετάφραση βιογραφικού και συνοδευτικής 
επιστολής τουλάχιστον στα αγγλικά + επιμέλεια + 
στοίχιση.

• Μετάφραση δικτυακού τόπου ή ιστολογίου 
τουλάχιστον στα αγγλικά + επιμέλεια + στοίχιση.

• Εκτύπωση επαγγελματικών καρτών στα αγγλικά.

• Μετάφραση τυχόν επιχειρηματικού προφίλ 
ή φυλλαδίων τουλάχιστον στα αγγλικά 
(εκθέσεις, συνέδρια κ.λπ.).
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Επαγγελματική εξωστρέφεια

Δημιουργία επαγγελματικού προφίλ σε μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης (διασταύρωση στοιχείων + μάρκετινγκ):

• Προφίλ στο Proz.com.

• Προφίλ στο TranslatorsCafé.com.

• Προφίλ + εταιρική σελίδα στο LinkedIn.

• Προφίλ στο XING.

• Εταιρική σελίδα στο Facebook.

• Προφίλ μεταφραστή σε άλλες μεταφραστικές πύλες.

(Περισσότερα για το μάρκετινγκ από την Π. Ματσούκα)

http://www.proz.com/
http://www.translatorscafe.com/
https://www.linkedin.com/
https://www.xing.com/en
https://www.facebook.com/
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Επαγγελματική εξωστρέφεια

Ενδεχόμενη εγγραφή σε επαγγελματικούς και 
μεταφραστικούς συλλόγους ή ενώσεις εξωτερικού 
(αξιοπιστία, επαγγελματισμός):
• American Translators Association (ATA).

• International Association of Professional Translators and 
Interpreters (IAPTI).

• Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer e. V. (BDÜ).

Περισσότερα ανά χώρα θα βρείτε εδώ:

(Proz.com  Jobs & directories  Translator 
Organizations)

https://www.atanet.org/
https://www.iapti.org/
http://www.bdue.de/der-bdue/
http://www.proz.com/translator_associations/
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Τιμολογιακή πολιτική εξωτερικού
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Τιμολογιακή πολιτική εξωτερικού

Τι πρέπει να μάθουμε:

• Εύρος τιμών ανά γλωσσικό συνδυασμό και υπηρεσία.

• Εύρος τιμών ελάχιστης χρέωσης για μικρά έργα.

• Συνήθης χρόνος εξόφλησης στη χώρα του πελάτη 
(π.χ. 15, 30 ή 45 ημέρες από την ημερομηνία 
τιμολόγησης ή το τέλος του μήνα).

• Συνήθης τρόποι εξόφλησης στη χώρα του πελάτη 
(τραπεζικό έμβασμα, PayPal κ.λπ.) και κόστος για 
εμάς.

• Σε ποιο νόμισμα μας συμφέρει να συμφωνήσουμε 
την αμοιβή μας (EUR, GBP, USD κ.λπ.).
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Τιμολογιακή πολιτική εξωτερικού

Πού θα βρούμε αυτές τις πληροφορίες:

• Άντληση πληροφοριών από μεταφραστικές ενώσεις 
και συλλόγους στην εκάστοτε χώρα, σχετικά με τυχόν 
ελάχιστες αμοιβές ανά υπηρεσία.

• Άντληση πληροφοριών από συναδέλφους είτε στο 
εξωτερικό είτε εγχώριους που συνεργάζονται ήδη με 
το εξωτερικό.

• Ενδεικτικούς καταλόγους αμοιβών, ανά γλωσσικό 
συνδυασμό και υπηρεσία, θα βρείτε εδώ:

(Proz.com  Tools  Community Rates).

http://search.proz.com/?sp=pfe/rates
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CAT Tools
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CAT Tools

Ποικιλία σε CAT Tools (εργαλεία υποβοήθησης της 
μετάφρασης), επειδή σε ορισμένες χώρες ενδέχεται να είναι 
πιο διαδεδομένα κάποια άλλα εργαλεία, αν και το SDL Trados 
αποτελεί, αναμφισβήτητα, τον ηγέτη στην αγορά.

• Στη Γερμανία, για παράδειγμα, είναι εξίσου «αγαπητά» το 
MemoQ, το Déjà Vu και το Across.

• Ορισμένοι πελάτες από Η.Π.Α. και Βρετανία προτιμούν τα 
XTM και MemSource.

• Άλλοι πελάτες ενδέχεται να διαθέτουν τα δικά τους 
εργαλεία, τα οποία μοιάζουν αρκετά με τα παραπάνω, ενώ 
είναι συνήθως εύκολα στην εκμάθηση.

http://www.orco.gr/gr/page.aspx?id=29
https://www.memoq.com/
http://www.atril.com/
http://www.my-across.net/en/translation-workbench.aspx
http://xtm-intl.com/
https://www.memsource.com/en
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Μικρά αλλά σημαντικά
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Μικρά αλλά σημαντικά

• Εξοικείωση με τη ζώνη ώρας των πελατών σας.

• Διαθεσιμότητα στο τηλέφωνο/κινητό κατά τις δικές σας 
ώρες εργασίας, δηλ. εκείνες που θα υποδείξετε στον 
πελάτη.

• Τακτικός έλεγχος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και άμεση 
απάντηση σε αιτήματα πελατών.

• Ορθογράφος για τα Αγγλικά, όσον αφορά στην εξερχόμενη 
αλληλογραφία σας, π.χ. Whitesmoke, Grammarly κ.λπ.

• Εγκατάσταση δωρεάν ορθογραφικού/γραμματικού 
ελέγχου για τα έγγραφά σας, σε όλες τις γλώσσες 
εργασίας, βλ. Microsoft Office / OpenOffice.

http://www.whitesmoke.com/
https://www.grammarly.com/
https://support.office.com/el-gr/article/%CE%88%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%BF%CF%81%CE%B8%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-cab319e8-17df-4b08-8c6b-b868dd2228d1
https://www.openoffice.org/download/index.html
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Καλές δουλειές!
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Νομικά ζητήματα
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Νομικά ζητήματα - Συμφωνίες

• Πολιτική NDA (Non-Disclosure Agreements) και Όρων 
Συνεργασίας:

 Ενημέρωση για τάσεις αγοράς (συνάδελφοι στο εξωτερικό –
επαγγελματικές ενώσεις).

 Προσεκτική ανάγνωση + νομική συμβουλή.

 Δικαίωμα αλλαγής όρων.

 Ξεκάθαρος ορισμός όρων συνεργασίας και πληρωμών.

 Ασύμβατοι όροι σε NDA διαφορετικών πελατών.
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Νομικά ζητήματα - Συμφωνίες

• Σεβασμός προς τους όρους των συμφωνιών.

• NDA για συνεργάτες δικούς σας.
Πιθανοί πόροι*: Legalzoom.com

Rocketlawyer.com

Lawdepot.com

Nolo.com

*Σημείωση: Καμία από τις προτάσεις που παρατίθενται ή τα ηλεκτρονικά έγγραφα που
υπάρχουν διαθέσιμα στο διαδίκτυο δεν αποτελούν υποκατάστατο επαγγελματία και
ικανού δικηγόρου. Η χρήση αυτών των πόρων γίνεται με δική σας ευθύνη.
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Νομικά ζητήματα – Απάτες/Κακοπληρωτές

• Ζητήστε νομική συμβουλή σχετικά με τις δυνατότητες 
που έχετε σε περίπτωση κακοπληρωτών.

Σε ποια χώρα θα γίνουν οι νομικές κινήσεις; 

Κόστη δικηγόρων στη χώρα του πελάτη.

Αποδοχή ενδεχομένου απώλειας χρημάτων.

Τήρηση ξεκάθαρου και πλήρους αρχείου.

Αναφορά στο σύλλογο μεταφραστών (και μη) όπου ανήκετε.

Θυμηθείτε: Η απαίτηση δεδουλευμένων δεν αποτελεί ντροπή!
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Μάρκετινγκ: Εργαλείο ανάπτυξης
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Μάρκετινγκ: Εργαλείο ανάπτυξης

• Ο ενημερωμένος επαγγελματίας έχει μεγαλύτερη δύναμη.

Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις του κλάδου στον οποίο εξειδικεύεστε.
Διαβάζετε τις εκδόσεις του κλάδου (π.χ. ενημερωτικά δελτία, περιοδικά).
Επεκτείνετε τις γνώσεις σας με συνεχή εκπαίδευση.
Λάβετε μέρος στα δρώμενα.
Συμπεριλάβετε όλα τα παραπάνω στο βιογραφικό σας.
Βάσει εμπειρίας, στο εξωτερικό εκτιμάται η εξειδίκευση.

 Σίγουρο όφελος: Περαιτέρω εξειδίκευση, ενίσχυση γνώσεων.
 Πιθανό όφελος:  Γνωριμία και εύρεση δυνητικών πελατών.

• Δυνητικοί πελάτες: Στην εξειδικευμένη αγορά ή και όχι.

Έχετε εξειδίκευση;  Απευθυνθείτε κυρίως στον κλάδο.
Δεν έχετε εξειδίκευση;        Ξεκινήστε με έναν κλάδο και επεκταθείτε.
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Μάρκετινγκ : Ασφαλιστικές δικλείδες
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Μάρκετινγκ : Ασφαλιστικές δικλείδες

• Έλεγχος αξιοπιστίας πελατών:

Έλεγχος των ΑΦΜ (VIES – VAT Validation).
Απλή έρευνα στο Google για αναφορές.
Έλεγχος καταλόγων scammer (π.χ. Proz.com Blue Board,

Translatorscafe’s Hall of Shame, blacklists κ.λπ.).
Έρευνα σε σελίδες/φόρουμ για κακοπληρωτές.
Έλεγχος εμπορικής αξιοπιστίας πελατών (π.χ. 

CreditSafe, Dun&Bradstreet).
Έλεγχος σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. LinkedIn).
Ενημέρωση μέσω μεταφραστικών συλλόγων για απάτες 

και κακοπληρωτές.
Νομική συμβουλή εξαρχής για πιθανούς κακοπληρωτές.
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Μάρκετινγκ : Υλικό
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Μάρκετινγκ : Υλικό

• Βιογραφικό, αλληλογραφία, υλικό μάρκετινγκ, από το 
μικρότερο ως το μεγαλύτερο:

Άψογη γραφή, χωρίς λάθη, 
έτοιμα προς αποστολή!

Πραγματικό παράδειγμα από βιογραφικό:

[..] "in my previous job,

I was organizing proffesional meatings" [..]
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Μάρκετινγκ : Υλικό

• Βιογραφικό: Πάντα ενημερωμένο.
Αλληλογραφία: Σύντομες και περιεκτικές επιστολές και 
email. Λάβετε υπόψη την κουλτούρα και πολιτισμική 
πραγματικότητα του πελάτη.
Υλικό μάρκετινγκ: Από φυλλάδια έως banner σε 
ιστοσελίδες, όλα θα πρέπει να είναι ξεκάθαρα, χωρίς 
λάθη, περιεκτικά και προσεγμένα.

• Αποστολή υλικού είτε μέσω συμβατικού ταχυδρομείου 
είτε με email.

• Υποβολή βιογραφικού και λοιπού υλικού μέσω 
ιστοσελίδων πελατών.
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Μάρκετινγκ: Υλικό

• Δημιουργία προσωπικής/επαγγελματικής ιστοσελίδας ή ιστολογίου.
• Δημιουργία επαγγελματικού προφίλ σε μέσα κοινωνικής και 

επαγγελματικής δικτύωσης.
(LinkedIn, Facebook Pages, Twitter, Proz.com, XING κ.λπ.)
Π.χ.:
LinkedIn: https://gr.linkedin.com/in/popiematsouka
Proz: http://www.proz.com/profile/1420609 
Blog: www.medtechtranslator.com
Facebook: https://www.facebook.com/PMTranslation
Twitter: @popiematsouka

• Παράθεση όλων των παραπάνω στο υλικό μάρκετινγκ, στην 
υπογραφή των email, στο βιογραφικό κ.λπ.

Θυμηθείτε: Η μη απάντηση από τον πελάτη δεν σημαίνει απόρριψη. 
Ενίοτε, είναι απλά έλλειψη χρόνου ή πάγια πολιτική.
Και 9 στις 10 φορές, η απάντηση θα είναι αρνητική. Επιμείνετε!
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Μάρκετινγκ: Περαιτέρω προβολή
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Μάρκετινγκ: Περαιτέρω προβολή

• Διαφημιστική προβολή στο Google ή/και σε 
πλατφόρμες ή ιστοσελίδες όπου ενδέχεται να 
βρίσκονται οι δυνητικοί σας πελάτες (π.χ. 
www.lawyers.com, online ευρετήρια ιατρών, φόρουμ 
δικηγόρων κ.λπ.).

• Συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια, εκθέσεις, 
εκδηλώσεις. 

• Συμμετοχή σε συλλόγους εντός και εκτός Ελλάδος, 
του μεταφραστικού κλάδου ή/και του κλάδου 
εξειδίκευσής σας.
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Καλές δουλειές!


