Firma Corel przedstawia pakiet CorelDRAW Home & Student Suite 2014
Przeznaczona do u ytku domowego wersja flagowego produktu firmy — CorelDRAW Graphics
Suite X6 — w wyj tkowej cenie
Maidenhead, Wielka Brytania — czwartek, 29 sierpnia 2013 — Dzisiaj firma Corel wprowadziøa na
rynek wersj Home & Student Edition 2014 nagradzanego pakietu oprogramowania CorelDRAW
Graphics Suite X6. Pakiet CoreDRAW Home & Student Wersja dla u ytkowników domowych jest
oferowany w bardzo korzystnej cenie — 99 euro wraz z podatkiem VAT — i mo na go zainstalowa na
trzech komputerach w jednym gospodarstwie domowym. Oprogramowanie jest przeznaczone do u ytku
domowego. Zawiera zintegrowane szkoleniowe filmy wideo i zaprojektowane przez profesjonalistów
szablony, które uøatwiaj projektowanie raportów, szkiców, ulotek, logotypów i nie tylko. Ponadto
najnowsza wersja oferuje wszechstronn obsøug czcionek i tekstu, zaawansowane narz dzia do edycji
zdj

, aplikacje, które mo na dostosowywa , a tak e zgodno

z najnowszymi wersjami systemu

Windows.
Dzi ki ró norodnym materiaøom ka dy u ytkownik znajdzie dokøadnie to, czego potrzebuje do tworzonego
projektu. Pakiet CorelDRAW Home & Student Suite 2014 Wersja dla u ytkowników domowych zawiera
1000 wysokiej jako ci obrazków clipart i obrazków cyfrowych, 100 zdj

o wysokiej rozdzielczo ci, 100

czcionek, 100 profesjonalnych szablonów oraz 400 ramek i deseni. U ytkownik znajdzie w nim wszelkie
pomoce edukacyjne uøatwiaj ce pierwsze kroki z pakietem i opanowanie obsøugi narz dzi graficznych, w
tym warto ciowe samouczki wideo, przydatne porady i wskazówki oraz elektroniczny przewodnik z
inspiruj cymi technikami przedstawianymi przez ekspertów.
Najwa niejsze nowe funkcje:


NOWO

! Firmy wideo i samouczki — Zapoznaj si z poradami i wskazówkami dost pnymi w

instrukta owych samouczkach wideo oraz z technikami pracy ekspertów.


NOWO

! Mo liwo

dostosowania aplikacji — Modyfikuj wygl d programu CorelDRAW i

Corel PHOTO-PAINT na swoim komputerze, w tym rozmiar ikon, elementy menu, narz dzia,
polecenia, funkcje lub aplikacje.



NOWO

! Rysowanie øuków narz dziem èamana — Tworzenie atrakcyjnych projektów jest

teraz szybkie i øatwe dzi ki narz dziu èamana, które umo liwia rysowanie øuków.


NOWO

! Regulacja przezroczysto ci i wtapiania p dzlem — W programie Corel PHOTO-

PAINT u ytkownik mo e teraz interakcyjnie dostosowywa przezroczysto
poci gni


NOWO

i wtapianie

p dzlem podczas korzystania z dowolnych rodzajów p dzli.
! Rysowanie precyzyjnych linii i ksztaøtów — Korzystaj c z okna dokowanego

Wspóørz dne obiektu, mo na okre li pozycj , wymiary, k t, a tak e atrybuty obiektu. Dzi ki
podgl dowi mo na na bie


NOWO

co obserwowa efekty wprowadzanych zmian.

! Opcje OpenType w oknach dokowanych — Uzyskaj dost p do przycisków

czcionek OpenType zarówno z poziomu tekstu, jak i okna dokowanego wøa ciwo ci obiektu.
Wszystkie opcje typograficzne w programach CorelDRAW i Corel PHOTO-PAINT s wygodnie
zebrane razem w oknach dokowanych.
Ceny i dost pno
Pakiet CorelDRAW Home & Student Suite 2014 Wersja dla u ytkowników domowych jest teraz
oferowany w sugerowanej cenie detalicznej 99 euro (z VAT). Wersje pudeøkowe produktu s dost pne u
gøównych sprzedawców detalicznych w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Pakiet CorelDRAW
Home & Student Suite 2014 Wersja dla u ytkowników domowych jest dost pny w j zyku angielskim,
niemieckim, francuskim, holenderskim, wøoskim, hiszpa skim, portugalskim (brazylijskim), polskim,
rosyjskim i czeskim. Oprogramowanie mo e by u ywane wyø cznie do prywatnych, niekomercyjnych
celów. Klienci, którzy chc realizowa projekty komercyjne, powinni wybra peøn wersj pakietu
CorelDRAW Graphics Suite X6, która pozwala na korzystanie z oprogramowania do celów komercyjnych,
a tak e zawiera wi cej zasobów oraz dodatkowych funkcji odpowiadaj cych potrzebom profesjonalnych
u ytkowników.
Wi cej informacji na temat pakietu CorelDRAW Graphics Suite X6 znajduje si w witrynie internetowej
www.corel.com/coreldraw Ró norodne zastosowania pakietu CorelDRAW Graphics Suite na caøym
wiecie s opisane w witrynie skupiaj cej u ytkowników produktu, pod adresem www.coreldraw.com
Materiaøy dla prasy i blogerów:
Wi cej zasobów dotycz cych pakietu CorelDRAW, w tym materiaøy dla recenzentów, obrazki i filmy, jest
dost pnych w witrynie www.corel.com/newsroom
Uwaga: Pakiet CorelDRAW Home & Student 2014 Wersja dla u ytkowników domowych mo na
zainstalowa maksymalnie na trzech ró nych komputerach. Aby dokonywa instalacji za po rednictwem
sieci, nale y zakupi licencje korporacyjne.
Doø cz do spoøeczno ci u ytkowników programu CorelDRAW:



Doø cz do nas w serwisie Facebook: www.facebook.com/coreldrawgraphicssuite



Obserwuj nasz profil w serwisie Twitter: @CorelDraw



Obserwuj nasz profil w serwisie Pintrest: pinterest.com/corelsoftware/coreldraw/



Obejrzyj nasze samouczki w serwisie YouTube: www.youtube.com/user/CorelDRAWchannel



Doø cz do spoøeczno ci: www.coreldraw.com

Informacje o firmie Corel
Firma Corel to jeden z wiod cych producentów oprogramowania na wiecie, dostarczaj cy znane na
rynku produkty graficzne, biurowe oraz przeznaczone do obsøugi multimediów cyfrowych. Firma zdobyøa
uznanie dzi ki najwszechstronniejszej ofercie nowatorskich, godnych zaufania programów, które s øatwe
do opanowania i obsøugi oraz pomagaj u ytkownikom w rozwijaniu kreatywno ci i zwi kszaniu
produktywno ci. Firma Corel zostaøa uhonorowana setkami nagród bran owych, przyznanych za
innowacyjno

, jako

i warto

.

Do u ywanych przez miliony ludzi na caøym wiecie produktów nale

mi dzy innymi: CorelDRAW®

Graphics Suite, Corel® Painter®, Corel® PaintShop® Pro, Corel® VideoStudio® i Corel® WordPerfect®
Office. Wi cej informacji na temat firmy Corel mo na znale

pod adresem www.corel.com .

© 2013 Corel Corporation. Wszelkie prawa zastrze one. Corel, logo Corel, logo balonu, CorelDRAW,
Painter, PaintShop, VideoStudio i WordPerfect s znakami towarowymi lub zastrze onymi znakami
towarowymi firmy Corel Corporation i/lub jej firm zale nych. Pozostaøe nazwy oraz wszelkie wymienione
zastrze one i niezastrze one znaki towarowe zostaøy u yte tylko w celu identyfikacji produktów i nale
do ich wøa cicieli.
Kontakt dla mediów:
Niemcy, Austria, Szwajcaria i Polska
Tim Schade
Starszy mened er ds. PR
Tel.: +44 1628 589849
tim.schade@corel.com

