Firma Corel® ogøasza zwyci zców Mi dzynarodowego Konkursu Projektów
Graficznych CorelDRAW® 2013
Zwyci skie prace mo na obejrze w witrynie www.corel.com/design-contest
Maidenhead, Wielka Brytania — 30 wrze nia 2013 — Firma Corel ogøosiøa dzisiaj zwyci zców
Mi dzynarodowego Konkursu Projektów Graficznych CorelDRAW® 2013. Nagrodzono ø cznie 18
spo ród setek przesøanych prac. Nagrod gøówn przyznano Aleksemu Ogøuszewiczowi z Rosji za prac
zatytuøowan Letnie fantazje. Zwyci zca otrzymaø ploter drukuj co-tn cy Roland VersaStudio BN-20,
program Wilcom Embroidery Studio z 16 moduøami oraz 10 000 USD w gotówce.
„Poprosili my u ytkowników programu CorelDRAW o pokazanie nam, co potrafi zrobi w pakiecie
CorelDRAW Graphics Suite, a oni nie zawiedli” — powiedziaø Kevin Gavine, mened er ds. produktu
CorelDRAW. „Bior c pod uwag umiej tno ci, pomysøowo

oraz po wi cenie uczestników konkursu i

poziom stworzonych przez nich prac artystycznych, ich ocena nie byøa øatwa, jednak byøo to inspiruj ce
do wiadczenie”.
Zwyci zcy konkursu
W Mi dzynarodowym Konkursie Projektów Graficznych CorelDRAW wyró niono najlepsze prace w
nast puj cych kategoriach: reklama/grafika specjalistyczna, grafika na pojazdach, wyroby
tekstylne/projektowanie odzie y, ilustracje i prace artystyczne, prace uczniów/studentów i nagrania wideo
ilustruj ce „szybkie rysowanie” (kat. dodatkowa).


Zdobywca nagrody gøównej
Aleksy Ogøuszewicz, Rosja



Reklama/grafika specjalistyczna — pierwsze miejsce
Misa Mladenovic, Serbia



Grafika na pojazdach — pierwsze miejsce
Jesus Irvin Herrera Aquino, Meksyk



Wyroby tekstylne/projektowanie odzie y — pierwsze miejsce
Brenda Karinkkanta, Hiszpania



Ilustracje i prace artystyczne — pierwsze miejsce
Aleksy Ogøuszewicz, Rosja



Prace uczniów/studentów — pierwsze miejsce
Boopalan M., India



Nagrania wideo ilustruj ce „szybkie rysowanie” — pierwsze miejsce
Aleksy Ogøuszewicz, Rosja

Zwyci skie prace — obrazy
Zwyci skie prace mo na pobra z witryny Corel Newsroom.
Nagrody konkursowe
18 zwyci zców konkursu otrzyma ró ne nagrody od firmy Corel i jej partnerów — firm Wilcom, SkyFonts
oraz Roland. è czna warto

nagród w konkursie wynosiøa 100 000 USD.

„Korzystam z programu CorelDRAW od lat. Uznanie spoøeczno ci programu CorelDRAW to dla mnie
prawdziwy zaszczyt” — powiedziaø Aleksy Ogøuszewicz, zdobywca gøównej nagrody. „Uwielbiam
prezentowa swoje prace i ogl da to, co zrobili inni. Dzi ki temu konkursowi miaøem okazj zobaczy
wspaniaøe projekty przygotowane w pakiecie CorelDRAW. To byøo naprawd inspiruj ce”.
W skøad jury Mi dzynarodowego Konkursu Projektów Graficznych CorelDRAW weszli przedstawiciele
mediów, partnerzy, arty ci z grupy CorelDRAW Masters, czøonkowie spoøeczno ci oraz pracownicy firmy
Corel. Kompletna lista zwyci zców konkursu i ich prace znajduj si w witrynie www.corel.com/designcontest Wszystkie prace zostaøy wykonane w programie CorelDRAW® X6 lub Corel® PHOTO-PAINT™
X6.
Doø cz do spoøeczno ci programu CorelDRAW


Doø cz do spoøeczno ci u ytkowników programu CorelDRAW: www.CorelDRAW.com



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



Obserwuj nasz profil w serwisie Twitter: @CorelDRAW



Podziel si z nami w serwisie Pinterest: www.pinterest.com/corelsoftware/coreldraw



Obejrzyj samouczki pakietu CorelDRAW w serwisie YouTube:
www.youtube.com/CorelDRAWChannel

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 Corel
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 firmy Corel 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
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