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Firma Corel wprowadza nową promocję na pakiet CorelDRAW® Graphics Suite X5

®

Kup pełną wersję pakietu CorelDRAW Graphics Suite X5* i uzyskaj bezpłatnie zewnętrzny dysk
®

twardy Western Digital o pojemności 2 TB

Maidenhead, Wielka Brytania — 15 lutego 2011 — firma Corel z przyjemnością informuje o nowej
®

promocji związanej z nagradzanym pakietem CorelDRAW Graphics Suite X5, zawierającym szereg
zintegrowanych aplikacji graficznych. Promocja rozpoczyna się dziś i będzie trwać do 15 maja 2011 roku.
Kanadyjski producent oprogramowania będzie w tym okresie dodawać bezpłatnie zewnętrzne dyski
®

twarde Western Digital USB 2.0 o pojemności 2 TB do każdej zakupionej pełnej wersji pakietu
CorelDRAW Graphics Suite X5*.

CorelDRAW Graphics Suite X5 zawiera wyjątkową gamę funkcji umożliwiających m. in. przygotowanie
rysunków wektorowych, układów stron, grafik internetowych, animacji, a także edycję zdjęć i trasowanie.
Oprogramowanie zapewnia szybki i intuicyjny tok pracy, wysokiej jakości materiały cyfrowe, wiodącą na
rynku zgodność formatów plików oraz narzędzia do projektowania graficznego. Krótko mówiąc, jest to
niezbędny pakiet zarówno dla profesjonalnych grafików, jak i początkujących użytkowników!
Dzięki zewnętrznemu dyskowi twardemu Western Digital USB 2.0 o pojemności 2 TB użytkownicy pakietu
CorelDRAW mogą w pełni cieszyć się efektami swojej pracy:



Bezpieczne zapisywanie projektów: dzięki możliwości wykonywania kopii zapasowych na
zewnętrznym dysku twardym USB 2.0 Western Digital o pojemności 2 TB można mieć pewność,
że prace są bezpiecznie przechowywane.



Więcej miejsca na dysku twardym komputera: zwolnij miejsce na dysku twardym i zwiększ
wydajność pracy, zapisując pliki na zewnętrznym dysku twardym.

Aby skorzystać z tej promocji, wystarczy kupić pełną wersję pakietu CorelDRAW Graphics Suite X5* w
sklepie internetowym Corel eStore lub u jednego z autoryzowanych sprzedawców firmy Corel. Aby
otrzymać bezpłatny zewnętrzny dysk twardy Western Digital o pojemności 2 TB, należy wypełnić
formularz online i przesłać go firmie Corel wraz z dowodem zakupu. Obowiązujące warunki i
postanowienia będą dostępne w trybie online wraz z formularzem.

Klienci, którzy kupią pakiet w sklepie internetowym firmy Corel, powinni odwiedzić witrynę:
www.corel.com/pl/hddpromo .
Klienci, którzy chcieliby kupić pakiet u autoryzowanego sprzedawcy firmy Corel, powinni
odwiedzić witrynę: www.corel.com/pl/2tb .

Kraje objęte promocją: Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Austria, Szwajcaria, Włochy, Hiszpania,
Portugalia, Polska, Holandia, Czechy, Słowacja, Finlandia, Szwecja, Dania i Irlandia.

---koniec---

Informacje o firmie Corel Corporation
Firma Corel to jeden z wiodących producentów oprogramowania na świecie. Z naszych produktów
korzysta ponad 100 milionów aktywnych użytkowników w 75 krajach. Tworzymy programy, które
pomagają realizować pomysły i dzielić się nimi w ekscytujący, twórczy i przekonujący sposób. Przez lata
działalności firma zdobyła uznanie dzięki dostarczaniu innowacyjnych, godnych zaufania produktów,
które są łatwe do opanowania i obsługi oraz pomagają w zwiększaniu produktywności. Firma Corel
została uhonorowana setkami nagród branżowych, przyznanych za innowacyjność, jakość i wartość
oprogramowania.
Oferta nagradzanych produktów firmy Corel obejmuje popularne i znane na całym świecie
®

®

®

oprogramowanie, takie jak CorelDRAW Graphics Suite, Corel Painter™, Corel DESIGNER Technical
®

®

®

®

®

®

®

®

Suite, Corel PaintShop Photo , Corel VideoStudio , Corel WinDVD , Corel WordPerfect Office,
®

®

WinZip oraz Corel Digital Studio™.
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Informacja dla prasy:
*Warunki: Klient może otrzymać tylko jeden dysk twardy. Z promocji mogą skorzystać wyłącznie osoby,
które dokonają zakupu pełnej standardowej wersji pakietu CorelDRAW Graphics Suite X5.
Z promocji wyłączeni są nabywcy wersji licencyjnych lub uaktualnień pakietu CorelDRAW Premium Suite
X5, Small Business Edition oraz wersji Home and Student.
Aby uzyskać więcej informacji na temat tej informacji prasowej, prosimy o kontakt:
Tim Schade
Dyrektor ds. PR na region EMEA
tim.schade@corel.com
Tel.: +44 (0) 1628 589849

