DO NATYCHMIASTOWEJ PUBLIKACJI
CorelDRAW® Graphics Suite X5 Limited Edition to wi cej mo liwo ci
projektowania
Cztery narz dzia twórcze w jednym promocyjnym pakiecie
Maidenhead, Wielka Brytania – 19 maja 2011 – Firma Corel wprowadziøa dzi do sprzeda y
wyj tkowy pakiet graficzny CorelDRAW® Graphics Suite X5 Limited Edition, ø cz cy cztery narz dzia
do projektowania poszerzaj ce palet mo liwosci u ytkowników. Oprócz nagradzanych produktów
graficznych firmy Corel, CorelDRAW® Graphics Suite X5 i Corel® Painter™ 11, pakiet zawiera tak e
maøy tablet Wacom® Intuos®4 i udost pnia wysokiej jako ci zdj cia i obrazki wektorowe z serwisu
Fotolia. Zarówno dla zawodowych projektantów, jak i pocz tkuj cych, CorelDRAW Graphics Suite X5
Limited Edition jest wyj tkowo warto ciowym pakietem i oferuje narz dzia, które uøatwi prac
ka demu.
Pakiet CorelDRAW® Graphics Suite X5 Limited Edition obejmuje:


CorelDRAW® Graphics Suite X5: Nagradzane oprogramowanie do projektowania
graficznego oferuje narz dzia do tworzenia grafiki wektorowej, ukøadu stron, edycji zdj

,

trasowania, przygotowywania grafik internetowych i animacji.


Corel® Painter™ 11: Doskonaøa pracownia malarska dla wszystkich, którzy chc
poszerzy znaczenie poj cia kreatywno .



Maøy tablet Wacom® Intuos®4: Stylowy i profesjonalny tablet graficzny, w którym
zastosowano najnowsz technologi czujnika ko cówki rysuj cej i który oferuje 2048
poziomów czuøo ci.



Obrazki z serwisu Fotolia: Wybór wysokiej jako ci zdj

i obrazków wektorowych do

dowolnego wykorzystania z obszernej kolekcji serwisu Fotolia.
Program CorelDRAW pozwala milionom u ytkowników tworzy grafiki o du ej sile wyrazu. Nowy
pakiet CorelDRAW Graphics Suite X5 Limited Edition wpisuje si w t tradycj , zapewniaj c
u ytkownikom jeszcze wi ksz ró norodno
stron, zdj

przy opracowywaniu profesjonalnych ilustracji, ukøadów

, grafik internetowych, animacji i malarstwa cyfrowego.

Ceny i dost pno
Pakiet CorelDRAW Graphics Suite X5 Limited Edition jest dost pny w j zyku angielskim, francuskim,
niemieckim, hiszpa skim, niderlandzkim, wøoskim, polskim, czeskim i rosyjskim. Sugerowana cena
detaliczna wynosi € 867,15 w przypadku wersji peønej i € 515,37 w przypadku uaktualnienia.
Wszystkie ceny zawieraj podatek VAT. Wi cej informacji na temat pakietu CorelDRAW Graphics
Suite X5 Limited Edition mo na znale

w witrynie www.corel.com/coreldrawle.

Doø cz do spoøeczno ci programu CorelDRAW


Doø cz do u ytkowników programu CorelDRAW w portalu Facebook:
www.facebook.com/coreldrawgraphicssuite




led aktualno ci na Twitterze: www.twitter.com/coreldraw
Doø cz do internetowej spoøeczno ci u ytkowników programu CorelDRAW:
www.coreldraw.com

U ytkownicy programu CorelDRAW maj mo liwo

wzi cia udziaøu w Mi dzynarodowym Konkursie

Projektów Graficznych firmy Corel i wygrania nagród o warto ci ponad 75 000 dolarów. Dodatkowe
informacje mo na znale

w witrynie www.corel.com/pl/konkurscoreldraw.

Informacje o firmie Corel
Firma Corel to jeden z wiod cych producentów oprogramowania na wiecie. Z naszych produktów
korzysta ponad 100 milionów aktywnych u ytkowników w 75 krajach. Tworzymy programy, które
pomagaj realizowa pomysøy i dzieli si nimi w ekscytuj cy, twórczy i przekonuj cy sposób. Przez
lata dziaøalno ci firma zdobyøa uznanie dzi ki dostarczaniu innowacyjnych, godnych zaufania
produktów, które s øatwe do opanowania i obsøugi oraz pomagaj w zwi kszaniu produktywno ci.
Firma Corel zostaøa uhonorowana setkami nagród bran owych, przyznanych za innowacyjno ,
jako

i warto

oprogramowania.

Oferta nagradzanych produktów firmy Corel obejmuje popularne i znane na caøym wiecie
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™.
© 2011 Corel Corporation. Wszelkie prawa zastrze one. Corel, logo Corel i Corel Balloon, Connect,
Capture, Corel DESIGNER, CorelDRAW, Digital Studio, Natural Media, Painter, PaintShop Photo,
Photo Paint, PowerTRACE, VideoStudio, WordPerfect, WinDVD i WinZip s znakami towarowymi lub
zastrze onymi znakami towarowymi firmy Corel Corporation w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i
innych krajach. Pozostaøe nazwy produktów oraz wszelkie wymienione zastrze one i niezastrze one
znaki towarowe zostaøy u yte tylko w celu identyfikacji produktów i nale

do ich wøa cicieli.

Informacja dla prasy:
Aby dowiedzie si wi cej na temat pakietu CorelDRAW Graphics Suite X5 Limited Edition lub
porozmawia z czøonkiem zespoøu produktu, prosimy o kontakt:
Tim Schade
Dyrektor ds. PR na region EMEA
tim.schade@corel.com
Tel: +44 (0) 1628 589849

