Firma Corel przedstawia nowy program czøonkowski CorelDRAW
W nowym programie oferowane s dwa poziomy czøonkostwa rozszerzaj ce mo liwo ci pakietu
CorelDRAW® Graphics Suite X6
Maidenhead, Wielka Brytania — roda, 15 sierpnia 2012 — Firma Corel ogøosiøa dzisiaj wprowadzenie
na rynek nowego programu czøonkowskiego, w którym u ytkownicy pakietu CorelDRAW® Graphics Suite
X6 mog uzyskiwa dost p w rodowisku chmury do nowoczesnych narz dzi graficznych i materiaøów
cyfrowych. Nowy program czøonkowski zostanie oficjalnie udost pniony dzisiaj w wielu krajach. B dzie
oferowany na dwóch poziomach. Czøonkostwo standardowe umo liwia u ytkownikom dost p do
aktualizacji produktów oraz do materiaøów cyfrowych w Internecie. Czøonkostwo premium zapewnia
wyø czny dost p do materiaøów cyfrowych oraz wcze niejszy dost p do nowych funkcji produktu jeszcze
przed ich udost pnieniem spoøeczno ci u ytkowników pakietu CorelDRAW w przyszøych wersjach
produktu. Posiadacze czøonkostwa premium b d ponadto otrzymywa uaktualnienia produktów po ich
udost pnieniu.
„Naszym najwa niejszym priorytetem jest, aby u ytkownicy mogli tworzy , komunikowa si i pracowa z
pakietem CorelDRAW Graphics Suite w sposób, który im odpowiada. Udost pniaj c program
czøonkowski, chcemy zaoferowa im wi cej mo liwo ci i korzy ci zwi kszaj cych komfort pracy z
pakietem CorelDRAW” — mówi Nick Davies, wiceprezes ds. wykonawczych w dziale oprogramowania
graficznego i biurowego firmy Corel.
Nowy program czøonkowski zwi ksza mo liwo ci pakietu CorelDRAW Graphics Suite X6, poniewa
zapewnia jego uczestnikom wyø czny dost p do wysokiej klasy materiaøów, wcze niejszy dost p do
nowych funkcji oraz opcje dodatkowe wykraczaj ce poza zakres mo liwo ci produktu oferowanego w
wersji pudeøkowej. Mo liwo ci wynikaj ce z czøonkostwa CorelDRAW:


Dost p w rodowisku chmury do wszystkich istniej cych materiaøów cyfrowych (dla posiadaczy
czøonkostwa standardowego i premium)



Aktualizacje produktu, znane wcze niej jako dodatki Service Pack (dla posiadaczy czøonkostwa
standardowego i premium)



Materiaøy dost pne na wyø czno

, takie jak obrazki clipart, zdj cia, czcionki i wiele innych (dla

posiadaczy czøonkostwa premium)


Wcze niejszy dost p do nowych funkcji produktu (dla posiadaczy czøonkostwa premium)



Dost p do przyszøych usøug internetowych (dla posiadaczy czøonkostwa premium)



Uaktualnienia do kolejnych wersji pakietu (dla posiadaczy czøonkostwa premium)

Nowe opcje czøonkowskie dost pne w aktualizacji X6.1
Posiadacze pakietu CorelDRAW Graphics Suite X6 mog pobra t pierwsz aktualizacj (znan
wcze niej jako dodatek Service Pack) ze strony www.corel.com, aby uzyska czøonkostwo standardowe
lub premium. Aktualizacja X6.1 zawiera nowe, warto ciowe funkcje i dodatki, takie jak nowe okna
dokowane, funkcje skanowania, ulepszenia efektów szybkiego kadrowania i programu PHOTO-PAINT™,
obsøuga dodatkowych czcionek OpenType czy ogólne ulepszenia wydajno ci.
Aktualizacja X6.1 umo liwi posiadaczom czøonkostwa standardowego bezpøatne korzystanie z wi kszo ci
funkcji czøonkostwa premium. Od kolejnej aktualizacji wyø czny dost p do funkcji oraz materiaøów
internetowych b dzie mo liwy po uzyskaniu czøonkostwa premium.
Dost pno

i ceny

Czøonkostwo standardowe jest bezpøatne, natomiast czøonkostwo premium mo na naby w cenie
równowa nej 9,95 euro na miesi c (w przypadku wykupienia czøonkostwa rocznego w cenie 119,40 euro
z VAT).
Aby uzyska czøonkostwo standardowe lub premium, nale y utworzy konto w firmie Corel z poziomu
pakietu CorelDRAW Graphics Suite X6. Opcje czøonkowskie s dost pne w tej chwili dla posiadaczy
pakietu CorelDRAW Graphics Suite X6 w wersji pudeøkowej lub elektronicznej.
Doø cz do spoøeczno ci programu CorelDRAW


Doø cz do spoøeczno ci w witrynie www.coreldraw.com



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



led aktualno ci w serwisie Twitter: @CorelDRAW

Informacje o firmie Corel
Firma Corel to jeden z wiod cych producentów oprogramowania na wiecie. W jej ofercie znajduj si
znane na rynku marki oprogramowania, takie jak Roxio®, Pinnacle™ i WinZip®. Firma zdobyøa uznanie
dzi ki najwszechstronniejszej na rynku ofercie programów graficznych i biurowych oraz narz dzi do
obsøugi multimediów cyfrowych jako innowacyjnych, godnych zaufania produktów, które s øatwe do
opanowania i obsøugi oraz pomagaj u ytkownikom w zwi kszaniu kreatywno ci i produktywno ci. Firma
Corel zostaøa uhonorowana setkami nagród bran owych, przyznanych za innowacyjno
warto

.

, jako

i

Do popularnych na caøym wiecie produktów nale

mi dzy innymi: CorelDRAW® Graphics Suite,

Corel® Painter™, Corel® PaintShop® Pro, Corel® VideoStudio®, Corel® WordPerfect® Office, Pinnacle
Studio™, Roxio Creator®, Roxio® Toast® oraz WinZip®. Wi cej informacji na temat firmy Corel mo na
znale

pod adresem www.corel.com.
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