
Corel® maakt winnaars bekend van de Internationale ontwerpwedstrijd voor 
CorelDRAW® van 2013 

Winnende creaties te bewonderen op www.corel.com/design-contest 

Maidenhead (VK), 30 september 2013 – Corel maakt vandaag de winnaars bekend van de 

Internationale ontwerpwedstrijd voor CorelDRAW® van 2013. In totaal hebben we 18 inzendingen 

geselecteerd uit de honderden die we hebben ontvangen. Alexei Oglushevich uit Rusland is gekozen als 

winnaar van de Hoofdprijs voor zijn inzending Summer Fantasies. Hij ontvangt een Roland VersaStudio 

BN-20 Desktop-printer/cutter, Wilcom Embroidery Studio met 16 Elements en $ 10.000 (USD) in 

contanten.  

'We hebben de CorelDRAW-community gevraagd om ons te laten zien waartoe ze in staat zijn met 

CorelDRAW Graphics Suite en ze hebben ons niet teleurgesteld,' zegt Kevin Gavine, Product Manager 

voor CorelDRAW. 'Het was niet bepaald een makkelijke klus om het beoordelingsproces te overzien. 

Maar de vaardigheden, creativiteit en toewijding van deze ontwerpers, en de prachtige creaties die ze 

hebben gemaakt, vormden een echte bron van inspiratie.' 

Prijswinnaars 
De Internationale ontwerpwedstrijd voor CorelDRAW eert uitzonderlijk werk in de volgende categorieën: 

Reclame/specialistische graphics, Voertuigbekleding, Textiel-/modeontwerp, Illustraties in het algemeen 

en kunst, Studenten en Sneltekenvideo (Bonus).   

 Winnaar van de hoofdprijs 

Alexei Oglushevich, Rusland 

 Reclame/specialistische graphics – Eerste plaats 
Misa Mladenovic, Servië 

 Voertuigbekleding – Eerste plaats 
Jesus Irvin Herrera Aquino, Mexico 

http://www.corel.com/design-contest


 Textiel-/modeontwerp – Eerste plaats 
Brenda Karinkkanta, Spanje 

 Illustraties in het algemeen en kunst – Eerste plaats 
Alexei Oglushevich, Rusland 

 Studenten – Eerste plaats 

Boopalan M., India 

 Sneltekenvideo – Eerste plaats 

Alexei Oglushevich, Rusland 

Winnende illustraties – foto's  

U kunt de winnende illustraties downloaden uit de Corel Newsroom.

De verdeling van de prijzen 

De 18 winnaars ontvangen een keur aan prijzen van Corel en van zijn premium partners Wilcom, 

SkyFonts en Roland. In totaal was dit jaar $ 100.000 USD aan prijzen te winnen. 

'Ik gebruik CorelDRAW al jaren en deze erkenning van de CorelDRAW-community is een grote eer,' zo 

vertelde Alexei Oglushevich, winnaar van de hoofdprijs, ons. 'Ik deel altijd graag mijn werk en ben ook 

altijd benieuwd naar het werk van anderen. Via deze ontwerpwedstrijd heb ik het fantastische werk 

kunnen bewonderen dat andere ontwerpers maken met CorelDRAW. Dat werkt echt inspirerend.' 

De jury voor de Internationale ontwerpwedstrijd voor CorelDRAW bestond uit leden van de media, 

partners, CorelDRAW Meesters, leden van de community en Corel-werknemers. U vindt een complete 

lijst met winnaars en hun werk op www.corel.com/design-contest Alle inzendingen zijn gemaakt in 

CorelDRAW® X6 of Corel® PHOTO-PAINT™ X6.  

Maak kennis met de CorelDRAW-community 

 Maak kennis met de CorelDRAW-community: www.CorelDRAW.com

 Blijf op de hoogte via Facebook: www.facebook.com/coreldrawgraphicssuite

 Volg ons op Twitter: @CorelDRAW

 Deel uw creaties met ons op Pinterest: www.pinterest.com/corelsoftware/coreldraw

 Bekijk CorelDRAW-studielessen op YouTube: www.youtube.com/CorelDRAWChannel

http://www.youtube.com/CorelDRAWChannel
http://www.pinterest.com/corelsoftware/coreldraw
http://www.twitter.com/coreldraw
http://www.facebook.com/coreldrawgraphicssuite
http://www.coreldraw.com/
http://www.corel.com/design-contest
https://corel.box.com/s/s31tppewuddj5bh3hul4


Over Corel 
Corel is een van de belangrijkste softwarebedrijven ter wereld en levert enkele van de bekendste 

producten voor graphics, productiviteit en digitale media in de branche. Ons bedrijf beschikt over een van 

de uitgebreidste portefeuilles met innovatieve software en als zodanig heeft Corel een reputatie 

opgebouwd als maker van oplossingen die gebruiksvriendelijk en makkelijk aan te leren zijn, zodat onze 

klanten nog creatiever en productiever kunnen werken. De branche heeft hierop gereageerd met 

honderden prijzen, die een bekroning vormen voor onze innovatie, ons ontwerp en de toegevoegde 

waarde die wij bieden. 

Onze productlijn, die door miljoenen personen wereldwijd wordt gebruikt, omvat CorelDRAW® Graphics 

Suite, Corel® Painter©, Corel® PaintShop® Pro, Corel® VideoStudio® en Corel® WordPerfect® Office. 

Bezoek www.corel.com voor meer informatie over Corel.

© 2013 Corel Corporation. Alle rechten voorbehouden. Corel, het Corel-logo, het Corel-ballonlogo, 

CorelDRAW, PaintShop, Painter, PHOTO-PAINT, VideoStudio en WordPerfect zijn handelsmerken of 

gedeponeerde handelsmerken van Corel Corporation en/of zijn dochterondernemingen. Alle overige 

namen en gedeponeerde en niet-gedeponeerde handelsmerken worden alleen ter identificatie gebruikt 

en blijven het exclusieve eigendom van hun respectieve eigenaars. Patenten: www.corel.com/patent
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