Corel koopt Pinnacle-producten van Avid
Corel nu marktleider in bewerkingssoftware voor consumentenmarkt
Ottawa (Canada), 2 juli 2012 – Corel kondigt vandaag aan dat het de Avid-productlijn voor
videobewerking voor consumenten heeft gekocht, waaronder Pinnacle Studio™ HD en Avid® Studio.
Deze toonaangevende producten vormen een uitbreiding op de bekroonde productportefeuille voor
digitale media van Corel, waarmee het bedrijf zijn leidinggevende positie bevestigt op het gebied van
videobewerkingssoftware voor de consumentenmarkt. Precieze financiële gegevens omtrent de
aankoop zijn niet bekendgemaakt.
'Dankzij de vermaarde merken Pinnacle Studio en Corel VideoStudio heeft Corel nu het breedste
productaanbod op het gebied van bewerkingssoftware voor consumenten,' aldus Matt DiMaria,
Uitvoerend vicevoorzitter en Algemeen directeur van Digital Media bij Corel. 'Met deze producten
voldoen we aan alle behoeften en kan iedereen creatief aan de slag, of klanten nu snel video's
willen vastleggen, bewerken en delen op hun iPad of juist willen beschikken over de uitzonderlijke
controle van een volledig functionele bureaubladtoepassing.'
Corel biedt de Pinnacle-producten voor videobewerking voor consumenten aan zijn klanten en
partners aan via zijn wereldwijde verkoop-, marketing- en serviceorganisatie. Als onderdeel van deze
transactie heet Corel een kerngroep werknemers van het Pinnacle-productteam welkom in zijn
digitale media-groep, die tevens verantwoordelijk is voor de productlijnen VideoStudio®, PaintShop®
Pro, WinDVD® en Roxio® van Corel.
De via deze overeenkomst verworven nieuwe producten van Corel omvatten de Pinnacle Studiofamilie, Avid Studio, Avid® Studio voor iPad en de Dazzle®-productlijn voor videohardware,
waaronder Dazzle Video Creator® Platinum HD.
De heer DiMaria voegde het volgende toe: 'Het doet ons groot genoegen om onze nieuwe
werknemers te verwelkomen en we verheugen ons op het verder ontwikkelen van de fantastische
producten die ze hebben gemaakt. De gecombineerde expertise van ons team is ongeëvenaard in

de branche. En het doet me vooral genoegen om onze klanten en partners te kunnen laten
kennismaken met het uitgebreide aanbod, dat ze meer keuze en nog grotere innovatie biedt,
waaronder ook grote ontwikkelingen op mobiel gebied, zoals blijkt uit het onlangs uitgebrachte Avid
Studio voor iPad.'
Over Corel
Corel is een van 's werelds belangrijkste softwarebedrijven, met meer dan 100 miljoen actieve
gebruikers in meer dan 75 landen. In de loop der jaren hebben wij een reputatie opgebouwd als
leverancier van vernieuwende en betrouwbare producten die gemakkelijk aan te leren zijn en
waarmee gebruikers productiever dan ooit kunnen werken. De branche heeft hierop gereageerd met
honderden prijzen, die een bekroning vormen voor onze innovaties, ons ontwerp en de toegevoegde
waarde die wij bieden.
Corel Corporation biedt enkele van de bekendste softwaremerken in de branche, waaronder Corel®,
Roxio®, WinZip® en Pinnacle™. Ons productaanbod omvat CorelDRAW® Graphics Suite, Corel®
PaintShop® Pro, Corel® VideoStudio®, Corel® WordPerfect® Office, Pinnacle Studio™, Roxio
Creator®, Roxio® Toast® en WinZip®.
Bezoek www.corel.com voor meer informatie over Corel.
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