Firma Corel odkrywa talenty użytkowników w Międzynarodowym Konkursie
Projektów Graficznych CorelDRAW 2013
Do wygrania nagrody o wartości ponad 100 000 USD!
Maidenhead (Wielka Brytania) — piątek, 1 marca 2013 — Firma Corel ogłosiła dzisiaj rozpoczęcie
Międzynarodowego Konkursu Projektów Graficznych CorelDRAW®. Do niedzieli 30 czerwca 2013 roku
użytkownicy z całego świata będą mogli nadsyłać prace przygotowane z wykorzystaniem programu
CorelDRAW® oraz Corel® PHOTO-PAINT™ X6. W sześciu konkursowych kategoriach przewidziano
nagrody o łącznej wartości 100 000 USD. W tegorocznej edycji Konkursu Projektów Graficznych
pragniemy zaprezentować kreatywność i wszechstronność społeczności użytkowników programu
CorelDRAW.
„Międzynarodowy Konkurs Projektów Graficznych CorelDRAW jest dla użytkowników okazją do
zaprezentowania talentu i stylu artystycznego” — mówi Gérard Métrailler, starszy dyrektor ds.
zarządzania produktami graficznymi w firmie Corel. „Użytkownicy naszych produktów są dla nas
nieustannym źródłem inspiracji, a dzięki konkursowi możemy zaprezentować ich zdolności, inspirując
innych użytkowników”.

Kategorie i nagrody
Uczestnicy mogą zgłaszać prace w dowolnej z następujących kategorii:


Reklama/grafika specjalistyczna — ulotki, broszury, logo, znaki, banery, projektowanie trofeów,
grawerstwo i inne projekty związane z reklamą, marketingiem lub prezentacją w punkcie
sprzedaży



Grafika na pojazdach — projekty przeznaczone na samochody osobowe i ciężarowe, łodzie
oraz inne pojazdy



Wyroby tekstylne/projektowanie odzieży — projekty odzieży, haft i nadruki na ubraniach



Ilustracje i prace artystyczne – kreatywne, wyjątkowe projekty artystyczne



Student/uczeń — prace przesłane przez osoby mające status ucznia lub studenta



Kategoria dodatkowa: Szybkie rysowanie (wideo) — nagrania wideo w technice poklatkowej
przedstawiające tworzenie prac w programie CorelDRAW lub Corel PHOTO-PAINT X6 (trwające
maksymalnie 10 minut). Do tej kategorii można zgłosić pracę przesłaną w innej kategorii.

Prace zostaną ocenione w lipcu 2013 roku, a zwycięzcy zostaną ogłoszeni przez firmę Corel pod koniec
sierpnia. W każdej z kategorii zostanie wyłonionych po trzech zwycięzców — w tym zdobywca nagrody
głównej — co daje łącznie 18 zwycięzców konkursu.
Zdobywca nagrody głównej otrzyma ploter drukująco-tnący Roland VersaStudio BN-20, program Wilcom
Embroidery Studio Designing oraz 10 000 USD w gotówce. Pozostałe nagrody to m.in. produkty firm
Wilcom, SkyFonts, Wacom i Corel. Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć w filmie video na
YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=-02L3CsnbpQ.
„Współpraca przy organizacji Międzynarodowego Konkursu Projektów Graficznych CorelDRAW
jest dla nas kolejną okazją, aby umożliwić artystom osiąganie najlepszych efektów realizacji ich
projektów” — mówi Andrew Oransky, dyrektor ds. marketingu i zarządzania produktami w firmie
Roland. „Nagrodą główną w konkursie jest ploter VersaStudio, uniwersalne urządzenie
produkcyjne, dzięki któremu użytkownicy programu Corel mogą poszerzyć swoje możliwości”.
Reguły konkursu
Wszystkie przesłane prace podlegają oficjalnym zasadom konkursu, dostępnym pod adresem
www.corel.com/design-contest.
Wszystkie projekty należy przesłać w formacie programu CorelDRAW X6 lub Corel PHOTOPAINT X6. Prace muszą wpłynąć do godziny 23:59 czasu EST (Eastern Standard Time) 30
czerwca 2013 roku. Wyniki konkursu zostaną opublikowane około 31 sierpnia 2013 roku.
Uczestnicy konkursu mogą pobrać bezpłatną, w pełni funkcjonalną wersję próbną pakietu
CorelDRAW Graphics Suite X6 (program Corel PHOTO-PAINT X6 wchodzi w skład wersji
próbnej) pod adresem www.corel.com/design-contest. Nowy program subskrypcji pozwala
uczestnikom konkursu na pobranie w pełni funkcjonalnej wersji pakietu CorelDRAW Graphics
Suite X6 do użytku w okresach miesięcznych lub rocznych.
Dołącz do społeczności programu CorelDRAW


Dołącz do społeczności w witrynie www.corelDRAW.com



Dołącz do użytkowników programu CorelDRAW w portalu Facebook



Śledź aktualności w serwisie Twitter: @CorelDRAW

Informacje o firmie Corel

Firma Corel to jeden z wiodących producentów oprogramowania na świecie, dostarczający znane na
rynku produkty graficzne, biurowe oraz przeznaczone do obsługi multimediów cyfrowych. Firma Corel
zdobyła uznanie dzięki najwszechstronniejszej ofercie nowatorskich, godnych zaufania programów, które
są łatwe do opanowania i obsługi oraz pomagają użytkownikom w rozwijaniu kreatywności i zwiększaniu
produktywności. Firma Corel została uhonorowana setkami nagród branżowych, przyznanych za
innowacyjność, jakość i wartość.

Do używanych przez miliony ludzi na całym świecie produktów firmy Corel należą między innymi:
CorelDRAW® Graphics Suite, Corel® Painter®, Corel® PaintShop® Pro, Corel® VideoStudio® i Corel®
WordPerfect® Office. Więcej informacji na temat firmy Corel można znaleźć pod adresem
www.corel.com.
© 2013 Corel Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Corel, logo Corel, logo balonu, CorelDRAW,
PaintShop, Painter, PHOTO-PAINT, VideoStudio i WordPerfect są znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Corel Corporation i/lub jej firm zależnych. Pozostałe nazwy
oraz wszelkie wymienione zastrzeżone i niezastrzeżone znaki towarowe zostały użyte tylko w celu
identyfikacji produktów i należą do ich właścicieli.
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