
VÆR MED TIL AT FREMME DANSK ERHVERVSLIV 
- internationalt!  
 

Brug Erhvervs- og EjendomsOrdbogen 
 

Mere end en ordbog ... 

 online fusion mellem ord-
bog, database og lærebog 

 hurtig og fleksibel adgang  
til al information via app 

 central registrering og styring 
af viden og terminologi 

 ensartethed, kvalitetssikring 

 forberedt for andre sprogpar 

Dine fordele 

 styrket sprogkompetence 

 sproglig kvalitetssikring 

 terminologisk udvikling 

 reduceret tidsforbrug 

 øget værdi for dine kunder 

Hvad er Erhvervs- og EjendomsOrdbogen? 

Erhvervs- og EjendomsOrdbogen (EEO) er en fransk-dansk-fransk online ordbog, 
der—med økonomisk støtte fra LADEMANNS FOND—udarbejdes af erfarne  
translatører til brug i erhvervslivet generelt og på ejendomsområdet specifikt.  

Erhvervs- og EjendomsOrdbogen er forskningsmæssigt forankret på Aarhus  
Universitet og udgives via Ordbogen.com.  

Erhvervs- og EjendomsOrdbogen indeholder termer inden for handel, jura,  
økonomi samt ejendomshandel. Vi udvider og opdaterer løbende EEO, så den 
altid er et ajourført og pålideligt online værktøj for dig som bruger.  

Hvem er brugerne?  

Erhvervs- og EjendomsOrdbogen er målrettet brugere, der har brug for speciali-
seret terminologi og viden inden for fransk og dansk erhvervskommunikation i:  

 Internationale virksomheder 

 Private og offentlige organisationer 

 Advokat- og revisionsvirksomheder 

 Ejendomsmæglervirksomheder, købere/sælgere af franske ejendomme 

 Erhvervsakademier, handelsgymnasier og universiteter 

Din foretrukne ordbog – Invitation til dialog! 

Erhvervs- og EjendomsOrdbogen har som mål at være dit foretrukne sprog-
værktøj, når du skal kommunikere professionelt med kunder på fransktalende 
markeder eller handle fransk ejendom—hvad enten du skal oversætte, læse, skri-
ve eller samtale om erhvervs- eller ejendomsrelaterede emner.  

Men for at realisere et så ambitiøst mål har vi brug for dig!  

Derfor inviterer vi dig med til at forbedre og udbygge Erhvervs- og Ejendoms-
Ordbogen målrettet dine behov gennem konstruktiv dialog via Ordbogen.com.  
Så er du med til at sikre, at du får det bedste værktøj til dine opgaver.  

Vi håber, du tager imod vores invitation til dialog! 

BESØG EEO HER                                                                                                  HOVEDSPONSORER                

LADEMANNS FOND 

- et interaktivt, app-baseret kommunikationsværktøj til dansk erhvervsliv  2019 
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