Nota de premsa

STAR rep el reconeixement de Soci de John Deere
John Deere, proveïdor líder del sector d’equips agrícoles, forestals, per a golf i
construcció, així com de solucions d’agricultura de precisió, fa servir el procés “John
Deere Achieving Excellence” per a avaluar regularment els seus proveïdors i així
millorar la cooperació entre ambdues parts. La classificació com a Soci n’és la màxima
de les quatre classificacions del procés i s’atorga únicament als proveïdors de John
Deere que destaquin entre els millors. Tal i com explica l’empresa, la classificació de
Soci és “la que atorguem als proveïdors que destaquen per davant de la resta perquè
treballen colze a colze amb nosaltres fent front a les adversitats un cop rere l’altre”.
STAR va rebre el títol de Soci en relació a l’any fiscal 2015. Amb ell, John Deere
reconeix l’excel·lent qualitat dels serveis de traducció de STAR així com dels productes
que subministra i el seu compromís amb la millora continua dels processos
empresarials.
Des de 2009, STAR és un soci de PLM fiable per a John Deere. Gràcies a la seva xarxa
mundial d’especialistes interns, STAR s’encarrega de la gestió global de la informació
de John Deere traduint i localitzant la documentació comercial i de post-venta amb un
clar enfocament en el mercat de destí, així com de la publicació automàtica multicanal i
del processament de feedback.
Sobre John Deere
Deere & Company (NYSE: DE) és líder mundial en el subministrament de serveis i
productes avançats i està compromès amb l’èxit dels clients amb treballs vinculats a la
terra: aquells que cultiven, conreen, transformen, enriqueixen i se serveixen de la terra
per a donar resposta a l’augment radical de les necessitats mundials en matèria
d’alimentació, combustible, refugi i infraestructura. Des de 1837, John Deere ha lliurat
productes innovadors d’excel·lent qualitat basant-se en una tradició d’integritat. Si
voleu més informació, visiteu el lloc web mundial de John Deere a JohnDeere.com.

Sobre STAR Servicios Lingüísticos
L’empresa de traducció STAR Servicios Lingüísticos [www.star-spain.com], amb seu a Barcelona, forma part del grup STAR. El grup,
que va néixer a Suïssa l’any 1984, actualment té 44 oficines a tot el món i una plantilla de més de 800 treballadors. La sucursal
espanyola del grup, empresa líder de serveis de traducció i desenvolupament de tecnologies lingüístiques, ha experimentat un
creixement continu des del començament i compta entre els seus clients amb noms del prestigi de BMW, Bosch, BSH, Bulgari, Cartier,
Leica, Konica Minolta, Lidl, Peugeot, Renault, Roche, Siemens, Toyota o Volkswagen. La clau de l’èxit de STAR rau en la capacitat de
facilitar als clients solucions econòmiques de gran qualitat per a la comunicació internacional. STAR està certificada segons l’ISO 9001 i
l’ISO 17100.

