Informacje o nowościach

Firma Corel® świętuje lato premierą cztery nowych aplikacji

Nowe, bezpłatne aplikacje do urządzeń iPhone® i iPad® oraz komputerów Mac® i PC oraz konkurs
„Summer Appventure” gwarantują doskonałą zabawę i kontakt z rodziną oraz znajomymi
Maidenhead, Wielka Brytania — 4 sierpnia 2011 — Firma Corel ogłosiła dzisiaj rozpoczęcie konkursu
Summer Appventure,* oraz premierę czterech nowych, bezpłatnych aplikacji*, które dostarczą wiele
rozrywki rodzinie i znajomym, w domu i na wyjeździe. Wśród nowych aplikacji przeznaczonych do
urządzeń iPhone® i iPad® oraz komputerów Mac® i PC każdy znajdzie coś dla siebie:
•

Slingshot™ : Rób wyjątkowe zdjęcia telefonem iPhone i automatycznie udostępniaj je na
bieżąco lub wysyłaj do wybranego albumu w serwisie Facebook.

•

Beep Beep : Zrób ze swojego iPada fantastyczną książeczkę do kolorowania. Ta aplikacja
zapewnia doskonałą rozrywkę dla dzieci.

•

Postcard : Najłatwiejszy sposób tworzenia i wysyłania spersonalizowanych pocztówek z telefonu
iPhone.

•

QuickSort : Szybko sortuj zdjęcia z wakacji i wybieraj ulubione ujęcia.

*Wszystkie aplikacje i materiały konkursowe są dostępne w języku angielskim.

Zdobywaj nagrody w konkursie Summer Appventure firmy Corel
Zaprezentuj ulubione zdjęcia, filmy lub anegdoty wakacyjne w konkursie Corel Summer Appventure na
stroniehttp://www.corel.com/summerappventure. Uczestnicy konkursu mają szansę wygrać
oprogramowanie firmy Corel do edycji zdjęć i nagrań wideo.
Materiały dla blogerów i prasy
Pełną wersję informacji prasowej (w języku angielskim) oraz materiały dodatkowe, takie jak obrazki czy
nagrania wideo, można uzyskać w witrynie www.corel.co.uk/newsroom.
Slingshot™, Beep Beep i Postcard należą do szerszej oferty aplikacji firmy Corel do urządzeń
przenośnych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w witrynie www.corel.com/mobileapps.
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Informacje o firmie Corel
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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