
Najlepsze i najwszechstronniejsze 
oprogramowanie do projektowania 
graficznego
Według Ivanberga pakiet CorelDRAW jest znacznie łatwiejszy 
w obsłudze i bardziej wszechstronny niż inne programy. Ten pakiet jest 
kompletnym rozwiązaniem dla projektantów graficznych 
i internetowych, ilustratorów oraz edytorów zdjęć. „Przygotowując 
szkolenia dla mojej firmy, mogłem bazować na jednym z kilku innych 
programów, ale biorąc pod uwagę własne doświadczenie i znajomość 
produktu, wybrałem pakiet CorelDRAW”. Ivanberg pracuje 
z profesjonalistami z branż projektowania, komunikacji i druku — 
korzystając z okazji, chciał zaprezentować swoim studentom, jak wiele 
można osiągnąć przy użyciu tego produktu. Chciałby, aby wszyscy 
projektanci odkryli ogromne możliwości pakietu CorelDRAW 
Graphics Suite.

Nauka podstaw
Ivanberg zauważył, że projektantom brakuje wiedzy na temat 
możliwości pakietu CorelDRAW Graphics Suite, i opracował 
specjalistyczne szkolenia internetowe dotyczące tego oprogramowania. 

Swoje pierwsze szkolenie zatytułował „Discover New Possibilities with 
CorelDRAW” (Odkryj nowe możliwości pakietu CorelDRAW). Uczy 
w nim, jak dobrać podstawowy układ pracy, skorzystać z dopasowania 
kolorów, wyciągów barwnych i harmonii oraz przygotowywać projekty 
do druku.

Szkolenia internetowe 
Ivanberga uczą projektantów, 
jak wykorzystać wszechstronne 
możliwości pakietu 
CorelDRAW Graphics Suite
Ivanberg Moreira jest niezależnym projektantem, 

®który korzysta z pakietu CorelDRAW  Graphics Suite, 
aby przygotowywać projekty dla serwisów 
społecznościowych oraz materiały marketingowe, takie 
jak ulotki, publikacje promocyjne czy wizytówki, dla 
małych firm. Jako zawodowy projektant Ivanberg od 
ponad 16 lat używa pakietu CorelDRAW i zauważył, że 
niektórzy użytkownicy nie wykorzystują w pełni 
zróżnicowanych funkcji i narzędzi produktu.
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Ivanberg Moreira

„Zawsze lubiłem uczyć i zrozumiałem, że dobrze się z tym
czuję. A im więcej uczę, tym więcej sam umiem. Uwielbiam
to oprogramowanie. Jest fantastyczne! Ale wiem też, że
wiele osób nie wykorzystuje w pracy wszystkich możliwości
pakietu CorelDRAW”.

— Ivanberg Moreira

Przykłady prac z portfolio Ivanberga stworzonych w pakiecie CorelDRAW Graphics Suite

Niezależny projektant, nauczyciel

Analiza przypadku
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Studenci uwielbiają pakiet 
CorelDRAW Graphics Suite
„Doskonałe wskazówki! Zainteresowały mnie nowe 
możliwości pakietu CorelDRAW i chętnie obejrzę 
więcej lekcji”.
— Alexandre Oliveira, Brasilia-DF

Ivanberg lubi obserwować reakcje studentów, kiedy 
udziela im porad i wskazówek dotyczących sposobu 
korzystania z pakietu CorelDRAW, które poznał jako 
entuzjasta programu. Studenci z ochotą uczą się 
nowych rzeczy zwiększających efektywność 
codziennej pracy i są wdzięczni za demonstrowanie 
im funkcji, których nie znali.

Narzędzia projektowania 
graficznego do zastosowań 
w różnych dziedzinach
„Główna trudność polega na zrozumieniu, jakie nowe umiejętności 
powinni opanować specjaliści z różnych dziedzin, którzy korzystają 
z pakietu CorelDRAW”. Celem Ivanberga jest pobudzenie ich 
kreatywności i pokazanie, w jaki sposób oprogramowanie może ułatwić 
i przyspieszyć pracę w poszczególnych branżach. Wyjaśnia ważne zasady 
projektowania, takie jak podstawy koloru, prowadnice i ustawienia 
stron. Studenci lubią również poznawać narzędzia i funkcje, które 
w typowych sytuacjach pozwalają zaoszczędzić czas. Należą do nich 
warstwy, prowadnice wyrównania, strony główne i efekty specjalne.

Praktyczne zastosowanie funkcji
pakietu CorelDRAW
Na swoich szkoleniach internetowych Ivanberg uczy studentów, jak 
nową wiedzę z zakresu projektowania graficznego wykorzystać w ich 
macierzystych firmach, takich jak drukarnie, studia projektowe czy 
agencje reklamowe. Szczególny nacisk kładzie na naukę efektywnej 
pracy w programie CorelDRAW, umożliwiającej uzyskanie 

profesjonalnych wyników bez przekraczania terminu i budżetu. Szkolenia 
są przeznaczone dla różnych użytkowników, zawierają szczegółowy 
program nauczania i harmonogram, są nagrywane jako lekcje wideo, 
a następnie udostępniane online studentom.
W harmonogramie szkoleń Ivanberg obejmuje szeroki zakres 
tematyczny, w tym:
Ÿ Zastosowanie matematyki w pakiecie CorelDRAW
Ÿ Praca z prowadnicami wyrównania i prowadnicami dynamicznymi
Ÿ Dostosowywanie funkcji
Ÿ Zarządzanie warstwami
Ÿ Praca ze stylami
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Dowiedz się więcej
Subskrybuj nasz biuletyn, aby otrzymywać oferty specjalne, 
aktualności, informacje o wydarzeniach, przydatne wskazówki 
i samouczki. Odwiedź witrynę www.coreldraw.com.

Wizytówki klientów stworzone w pakiecie CorelDRAW
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