
Termék Szegmens Szoftvercsomag Leírás Ajánlat Terms & Conditions Kezdés 
Dátuma

Promóció 
Vége

One by Wacom

Oktatási
Szektor

Kamiapp
A Kami átalakít minden létező dokumentumot vászonná a kifejezést elősegítve ezzel  vagy 
interaktív tanulási élmény nyújtásáért. Dolgozzon együtt másokkal egyidőben, és növelje 
kreativitását a Wacom  digitális tábláival és képszerkesztő eszközei  segítségével.

https://community.wacom.com/eu/ wp-
content/uploads/2021/01/ 
One-by-Wacom-Wacom-One-Wacom-Intuos-
and-Kami-promotion.pdf

Most 
elérhető

Explain 
Everything

Interaktív tábla & videofelvétel alkalmazás valós idejű együttműködéssel, audiochat funkcióval és 
egyéni sablonokkal. Hozzon létre prezentációt vagy  videót magyarázattal, irányítson másokat, adjon 
ki feladatokat másoknak, magyarázzon el bármilyen témát vagy tervezzen meg egy projektet, és ossza 
meg munkájának eredményeit másokkal, vagy működjön együtt egy csoporttal a projekten. 

https://community.wacom.com/eu/ wp-
content/uploads/2021/01/One-by-Wacom-
Wacom-One-Wacom-Intuos-and-Explain-
Everything-promotion.pdf

A pedagógusok alapították. A Pear Deck megkönnyíti a tanároknak, hogy interaktív előadásokat 
készítsenek és indítsanak el a Google és a Microsoft tantermi eszközein keresztül, ezzel is segítve 
a diákokat abban, hogy kapcsolatba lépjenek a tanárokkal és osztálytársaikkal. 

https://community.wacom.com/eu/ wp-
content/uploads/2021/01/One-by-Wacom-
Wacom-One-Wacom-Intuos-and-Pear-deck-
promotion.pdf

Collaboard
Dolgozzon egyidőben másokkal a táblára rajzolással és öntapadó jegyzetek, dokumentumok, 
képek, videók és még sok más hozzáadásával. Az emberek közös táblán vizualizálják 
ötleteiket, ötletelhetnek, gondolattérképeket és még sok minden mást készíthetnek.

https://community.wacom.com/eu/wp-
content/uploads/2021/01/One-by-Wacom-
Wacom-One-Wacom-Intuos-and-Collaboard-
promotion.pdf

Teljes értékű online tábla rajzfelülettel, amit együtt, egyidőben használhatnak. Kinézetre, 
mint egy fizikális tábla, de online oktatáshoz, videofelvételhez, osztálytermi oktatáshoz is 
alkalmas.(integrált videokonferencia, chat, audio) 

3 hónap ingyenes 
Prémium 

Szolgáltatás-
Hozzáférés

https://community.wacom.com/eu/ wp-
content/uploads/2021/01/One-by-Wacom-
Wacom-One-Wacom-Intuos-and-Limnu-
promotion.pdf

Wacom Intuos*

Kreativitás 
és kreatív

tanulás

Clip Studio  
Paint Pro

Természetes tollvonásokkal, korlátlan tónusokkal és 3D-s figurasablonokkal a Clip Studio 
Paint Pro-ban mindent megtalál, amiről a képregényművészek és a manga kedvelői 
álmodoznak.*

2 év

https://community.wacom.com/eu/wp-content/
uploads/2020/12/TCs_Wacom-OneCelsys-
Paint-Clip-Studio-Pro_Jan-Dec-2020-
EMEA_EN_v3.pdf

Corel® 
Painter® 
Essentials™ 8

Egy digitális művészeti szoftver a Corel-től olyan funkciókészlettel, amely tökéletes a 
művészet rajongóinak és a feltörekvő fotóművészeknek. A kezdőknek szánt legjobb 
festőprogram segítségével változtassa táblagépét vászonává.*

3 hónap

Corel®  
Aftershot™ 
Pro 3

Az Aftershot Pro 3 a világ leggyorsabb RAW képszerkesztő szoftvere, amely akár négyszer 
gyorsabb, mint az Adobe Lightroom. Ez lehetővé teszi, hogy bármilyen képet feljavítson a 
jótól a nagyszerűig, nagy teljesítményű feldolgozó eszközökkel és elő-beállításokkal.*

3 hónap

Oktatási
Szektor

2023.Oct.31.

Wacom Szoftver Ajánlatok

*a szoftver választék a függ a kiválasztott terméktől
Az ingyenes szoftver használatához be kell jelentkeznie, vagy létre kell hoznia egy Wacom azonosítót személyes adataival, és regisztrálnia kell az Intuos-át. Szükség lehet további regisztrációra a szoftvergyártóknál is. A rendelkezésre álló szoftver a tábla típustól függ.

3 hónap ingyenes 
Prémium 

Szolgáltatás-
Hozzáférés

3 hónap ingyenes 
Prémium 

Szolgáltatás-
Hozzáférés

3 hónap ingyenes 
Prémium 

Szolgáltatás-
Hozzáférés

3 hónap ingyenes 
Prémium 

Szolgáltatás-
Hozzáférés

3 hónap ingyenes 
Prémium 

Szolgáltatás-
Hozzáférés

Skylum
Luminar
Neo

Skillshare
Online
Courses

Bluescape
Infinite
Whiteboard

Boris FX 
Optics 

A Boris FX Optics egy díjnyertes termékgyűjtemény a kreatív képszerkesztéshez. Több 
száz Hollywood-minőségű szűrőt tartalmaz, amelyekkel egyedi megjelenést és Feed-et 
hozhatsz létre a fotóidhoz. Ráadásul olyan effekteket adhatsz hozzá, mint a villámlás, a 
füst és a mozgás a Boris FX Optikában található Particle Illusion segítségével. 

Kamiapp
A Kami átalakít minden létező dokumentumot vászonná a kifejezést elősegítve ezzel  vagy 
interaktív tanulási élmény nyújtásáért. Dolgozzon együtt másokkal egyidőben, és növelje 
kreativitását a Wacom  digitális tábláival és képszerkesztő eszközei  segítségével.

2022.Oct.01.

Most 
elérhető

Most 
elérhető

2023.Szept.30.2022.Szept.01.

2023. Márc 31. 12 hónap

3 hónap

3 hónap

3 hónap 2022. Okt. 25. 2023. Nov. 30.

Most 
elérhető

https://community.wacom.com/eu/ wp-
content/uploads/2021/01/ 
One-by-Wacom-Wacom-One-Wacom-Intuos-
and-Kami-promotion.pdf

A termék 
életciklusának
végéig

A Skylum Luminar Neo a mesterséges intelligencia erejét kihasználva a következő szintre 
emeli fényképeit. Több mint 100 innovatív AI-eszközhöz és egy emberközpontú UX-hez 
férhet hozzá, amelyek egyszerűvé és igazán élvezetessé teszik a fotószerkesztési folyamatot. Az 
eredmény professzionális minőségű szerkesztések, amelyekkel minden egyes szerkesztett 
fotóba beleszeret.
A Skillshare egy online tanuló közösség, amely kreatív és kíváncsi emberek számára több ezer 
inspiráló tanfolyamot kínál. Fedezz fel új készségeket, mélyítsd el meglévő szenvedélyeidet, és 
merülj el a kreativitásban - beleértve a Wacom táblagéppel vagy képernyővel kapcsolatos 
készségeid fejlesztésére tervezett órákat is.

A Bluescape egy virtuális munkaterület a kreatív találkozókhoz. Hozzon össze mindent, 
bárhonnan Mindent egy helyen átláthat: moodboard-okat, művészeti táblákat, 
forgatókönyveket és egyebeket. Ossza meg és vitassa meg a tartalmat a minőség romlása 
nélkül.



Most 
elérhető 

Wacom One

Most
elérhető 

Adobe 
Adobe CC 
Photo Plan

Az Adobe CC Photo Plan tartalmazza az Adobe Photoshop Lightroom alkalmazást a fényképek 
szerkesztésére, rendszerezésére, tárolására és megosztására, valamint az Adobe Photoshop 
alkalmazást a teljes képátalakítás érdekében.

3+3 hónap

Az Adobe legújabb kiadása - A Fresco az új rajzoló és festő alkalmazás professzionális 
kreatívok és művészek számára, tiszta és intuitív kezelőfelülettel és a világ legnagyobb 
ecset kollekciójával. Raszteres és vektoros kefék egyidejűleg.

2 hónap
https://community.wacom.com/eu/ wp-
content/uploads/2020/12/Wacom-
One_TCs_Adobe-Fresco-Aug-Dec-2020-
EMEA_EN.pdf

2022.Szept.30.

A Wacom univerzális tintatechnológiája a WILL ™ biztosítja a rendelkezésre álló legjobb 
rajzolási és írási élményt, és lehetővé teszi, hogy könnyedén kicserélhesse noteszgépeit a 
Bamboo Paper között más mobil platformokon, minőségi veszteség és szerkesztési képesség 
nélkül.

6 hónap

2022. Szept. 30.

https://community.wacom.com/eu/ wp-
content/uploads/2021/01/One-by-Wacom-
Wacom-One-Wacom-Intuos-and-Kami-
promotion.pdf

2023.Okt.31.

Wacom Szoftver Ajánlatok

Az ingyenes szoftver használatához be kell jelentkeznie, vagy létre kell hoznia egy Wacom azonosítót személyes adataival, és regisztrálnia kell az Intuos-át. Szükség lehet további regisztrációra a szoftvergyártóknál is. A rendelkezésre álló szoftver a tábla típustól függ.

Termék Szegmens Szoftvercsomag Leírás Ajánlat Terms & Conditions Kezdés Promóció 
Dátuma Vége

3 hónap 

Wacom Intuos*

Oktatási
Szektor

Explain 
Everything

Collaboard

Interaktív tábla & videofelvétel alkalmazás valós idejű együttműködéssel, audiochat funkcióval és 
egyéni sablonokkal. Hozzon létre prezentációt vagy  videót magyarázattal, irányítson másokat, adjon 
ki feladatokat másoknak, magyarázzon el bármilyen témát vagy tervezzen meg egy projektet, és ossza 
meg munkájának eredményeit másokkal, vagy működjön együtt egy csoporttal a projekten. 

A pedagógusok alapították. A Pear Deck megkönnyíti a tanároknak, hogy interaktív előadásokat 
készítsenek és indítsanak el a Google és a Microsoft tantermi eszközein keresztül, ezzel is segítve 
a diákokat abban, hogy kapcsolatba lépjenek a tanárokkal és osztálytársaikkal. 

Dolgozzon egyidőben másokkal a táblára rajzolással és öntapadó jegyzetek, dokumentumok, 
képek, videók és még sok más hozzáadásával. Az emberek közös táblán vizualizálják 
ötleteiket, ötletelhetnek, gondolattérképeket és még sok minden mást készíthetnek.

Teljes értékű online tábla rajzfelülettel, amit együtt, egyidőben használhatnak. Kinézetre, 
mint egy fizikális tábla, de online oktatáshoz, videofelvételhez, osztálytermi oktatáshoz is 
alkalmas.(integrált videokonferencia, chat, audio) 

Kreativitás 
és kreatív

tanulás

Bamboo 
Paper

Adobe 
Fresco 

Clip Studio 
Paint Pro

Japán első számú illusztráció szoftvere, amely az Adobe-t és az Autodesk-et felülmúlja.  
Képregény- és Manga-művészeknek kötelező. Az Adobe Photoshop-ot erre cserélheti ha 
örök licenc szoftvert keres. 

Magma 

A Magma minden olyan funkcióval rendelkezik, amit egy professzionális rajzoló- és 
festőeszközöktől elvárhat, egy jelentős különbséggel - közvetlenül a böngészőben működik. A 
Wacom eszközökre optimalizálva, élvezze az azonnali kreativitás és együttműködés erejét. Az 
ingyenes Pro csomaggal hangchat megbeszéléseket is tarthat közvetlenül a Magmában, 
hozzáférhet a 4K vásznakhoz, PSD exportokhoz és még sok minden máshoz. 

Bluescape
Infinite
Whiteboard

Skillshare
Online
Courses

3 hónap ingyenes 
Prémium 

Szolgáltatás-
Hozzáférés

3 hónap ingyenes 
Prémium 

Szolgáltatás-
Hozzáférés

3 hónap ingyenes 
Prémium 

Szolgáltatás-
Hozzáférés

3 hónap ingyenes 
Prémium 

Szolgáltatás-
Hozzáférés

https://community.wacom.com/eu/ wp-
content/uploads/2021/01/One-by-Wacom-
Wacom-One-Wacom-Intuos-and-Explain-
Everything-promotion.pdf
https://community.wacom.com/eu/ wp-
content/uploads/2021/01/One-by-Wacom-
Wacom-One-Wacom-Intuos-and-Pear-deck-
promotion.pdf
https://community.wacom.com/eu/wp-
content/uploads/2021/01/One-by-Wacom-
Wacom-One-Wacom-Intuos-and-Collaboard-
promotion.pdf
https://community.wacom.com/eu/ wp-
content/uploads/2021/01/One-by-Wacom-
Wacom-One-Wacom-Intuos-and-Limnu-
promotion.pdf

3 hónap

3 hónap 

2 év
A termék 
életciklusának
végéig

A termék 
életciklusának
végéig

2022. Okt. 01.

2022. Okt. 25.

2022. Okt. 25.

2023. Nov. 31.

2023. Nov. 30.

A Skillshare egy online tanuló közösség, amely kreatív és kíváncsi emberek számára több ezer 
inspiráló tanfolyamot kínál. Fedezz fel új készségeket, mélyítsd el meglévő szenvedélyeidet, és 
merülj el a kreativitásban - beleértve a Wacom táblagéppel vagy képernyővel kapcsolatos 
készségeid fejlesztésére tervezett órákat is.

A Bluescape egy virtuális munkaterület a kreatív találkozókhoz. Hozzon össze mindent, 
bárhonnan Mindent egy helyen átláthat: moodboard-okat, művészeti táblákat, 
forgatókönyveket és egyebeket. Ossza meg és vitassa meg a tartalmat a minőség romlása 
nélkül.

https://community.wacom.com/eu/wp-content/
uploads/2020/12/TCs_Wacom-OneCelsys-
Paint-Clip-Studio-Pro_Jan-Dec-2020-
EMEA_EN_v3.pdf



6 hónap
Most

elérhető

2023.Okt.31.

A Boris FX plug-in csomag egyedülálló plug-inekkel rendelkezik az Adobe szoftverek számára. Ezek javítják 
a felhasználók termelékenységét, és további lehetőségeket  kínálnak a videó / fotószerkesztéshez és a VFX 
számára, hogy lenyűgöző VFX és mozgóképes grafikákat készíthessenek.

3 hónap

2022.Szept.30.
A Sculptron egy GPU-alapú szobor-animációs alkalmazás, amely a művészeknek egy 
hatékony szobrászati   eszközt biztosít a 3D-s animációval való munkavégzéshez, és bevezeti a 
szobrászatot az animáció munkafolyamatába.

2 hónap

Wacom Szoftver Ajánlatok

Az ingyenes szoftver használatához be kell jelentkeznie, vagy létre kell hoznia egy Wacom azonosítót személyes adataival, és regisztrálnia kell az Intuos-át. Szükség lehet további regisztrációra a szoftvergyártóknál is. A rendelkezésre álló szoftver a tábla típustól függ.

Termék Szegmens Szoftvercsomag Leírás Ajánlat Terms & Conditions Kezdés Promóció 
Dátuma Vége

Oktatási
Szektor

Kamiapp

Explain 
Everything

Collaboard

Wacom One

A Kami átalakít minden létező dokumentumot vászonná a kifejezést elősegítve ezzel  vagy 
interaktív tanulási élmény nyújtásáért. Dolgozzon együtt másokkal egyidőben, és növelje 
kreativitását a Wacom  digitális tábláival és képszerkesztő eszközei  segítségével.

Interaktív tábla & videofelvétel alkalmazás valós idejű együttműködéssel, audiochat funkcióval és 
egyéni sablonokkal. Hozzon létre prezentációt vagy  videót magyarázattal, irányítson másokat, adjon 
ki feladatokat másoknak, magyarázzon el bármilyen témát vagy tervezzen meg egy projektet, és ossza 
meg munkájának eredményeit másokkal, vagy működjön együtt egy csoporttal a projekten. 

A pedagógusok alapították. A Pear Deck megkönnyíti a tanároknak, hogy interaktív előadásokat 
készítsenek és indítsanak el a Google és a Microsoft tantermi eszközein keresztül, ezzel is segítve 
a diákokat abban, hogy kapcsolatba lépjenek a tanárokkal és osztálytársaikkal. 

Dolgozzon egyidőben másokkal a táblára rajzolással és öntapadó jegyzetek, dokumentumok, 
képek, videók és még sok más hozzáadásával. Az emberek közös táblán vizualizálják 
ötleteiket, ötletelhetnek, gondolattérképeket és még sok minden mást készíthetnek.

Teljes értékű online tábla rajzfelülettel, amit együtt, egyidőben használhatnak. Kinézetre, 
mint egy fizikális tábla, de online oktatáshoz, videofelvételhez, osztálytermi oktatáshoz is 
alkalmas.(integrált videokonferencia, chat, audio) 

Wacom Cintiq 16/22

Kreativitás 
és kreatív

tanulás

Clip Studio 
Paint EX

Japán első számú illusztráció szoftvere, amely az Adobe-t és az Autodesk-et felülmúlja.  
Képregény- és Manga-művészeknek kötelező. Az Adobe Photoshop-ot erre cserélheti ha 
örök licenc szoftvert keres.

MASV

Tapasztalja meg a villámgyors fájlátvitelt még a legnagyobb videók és kreatív fájlok esetében is. A 
MASV fizetős struktúrája lehetővé teszi, hogy csak azért fizessen, amire szüksége van. Hozzon létre 
egy testreszabott fájlátviteli portált az Ön márkajelzésével, és bízhat abban, hogy fájljait TPN 
tanúsított biztonsággal szállítják.

Wacom  
Intuos Pro

Adobe  
Premiere Pro

Adobe After 
Effects

MASV
Tapasztalja meg a villámgyors fájlátvitelt még a legnagyobb videók és kreatív fájlok esetében is. A 
MASV fizetős struktúrája lehetővé teszi, hogy csak azért fizessen, amire szüksége van. Hozzon létre 
egy testreszabott fájlátviteli portált az Ön márkajelzésével, és bízhat abban, hogy fájljait TPN 
tanúsított biztonsággal szállítják.

Shapr3D-
3D Modelling

Adobe 
Adobe CC 
Photo Plan

Az Adobe CC Photo Plan tartalmazza az Adobe Photoshop Lightroom alkalmazást a fényképek 
szerkesztésére, rendszerezésére, tárolására és megosztására, valamint az Adobe Photoshop 
alkalmazást a teljes képátalakítás érdekében.

MASV
Tapasztalja meg a villámgyors fájlátvitelt még a legnagyobb videók és kreatív fájlok esetében is. A 
MASV fizetős struktúrája lehetővé teszi, hogy csak azért fizessen, amire szüksége van. Hozzon létre 
egy testreszabott fájlátviteli portált az Ön márkajelzésével, és bízhat abban, hogy fájljait TPN 
tanúsított biztonsággal szállítják.

Wacom Cintiq 
Pro 16/24/32

Kreativitás 
és kreatív

tanulás

Kreativitás 
és kreatív

tanulás

3 hónap ingyenes 
Prémium 

Szolgáltatás-
Hozzáférés

3 hónap ingyenes 
Prémium 

Szolgáltatás-
Hozzáférés

3 hónap ingyenes 
Prémium 

Szolgáltatás-
Hozzáférés

3 hónap ingyenes 
Prémium 

Szolgáltatás-
Hozzáférés

3 hónap ingyenes 
Prémium 

Szolgáltatás-
Hozzáférés

Most
elérhető

A termék 
életciklusának
végéig

2 hónap

Most
elérhető

2023. Okt. 31.

2022. Okt. 25. 2023. Szept. 15.

3 hónap

3 hónap

Wacom  MSP 13/16

Kreativitás 
és kreatív

tanulás

Adobe Fresco
Az Adobe legújabb kiadása - A Fresco az új rajzoló és festő alkalmazás professzionális 
kreatívok és művészek számára, tiszta és intuitív kezelőfelülettel és a világ legnagyobb 
ecset kollekciójával. Raszteres és vektoros kefék egyidejűleg.

2 hónap

3 hónap

6 hónap Most
elérhető

Most
elérhető

Most
elérhető

2022. Szept. 30.

2023. Okt. 31.

2022. Szept. 15. 

A Shapr3D egy innovatív 3D modellező eszköz ipari tervezők, mérnökök, termékmenedzserek, 
gyártók és más tervező szakemberek számára. A Shapr3D küldetése, hogy átalakítsa a múltban 
megrekedt CAD-ipart. Célja hogy az emberek bárhol és bárhogyan tervezhessenek.

https://community.wacom.com/eu/wp-content/
uploads/2020/11/Wacom-Intuos-Pro_TCs_Adobe-
Premiere-Pro-AfterEffects-Q3-2020.pdf

https://community.wacom.com/eu/wp-content/
uploads/2020/11/Wacom-Intuos-Pro_TCs_Adobe-
Premiere-Pro-AfterEffects-Q3-2020.pdf

https://community.wacom.com/eu/ wp-
content/uploads/2020/12/Wacom-
One_TCs_Adobe-Fresco-Aug-Dec-2020-
EMEA_EN.pdf
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