MILLIONER AV BILDER.
Direkte innenfra Creative Cloudapplikasjonene.

Bruk mer tid på å designe og mindre tid på å håndtere arkivbilder. Adobe Stockmarkedsplassen tilbyr 40 millioner utvalgte bilder og grafikkelementer av høy kvalitet, noe
som gjør at du kan komme raskt i gang med designprosjektene. Med Adobe Stock kan du
kjøpe, få tilgang til og håndtere royaltyfrie bilder av høy kvalitet og med høy oppløsning
direkte fra Photoshop CC, Illustrator CC, InDesign CC og andre Adobeskrivebordsprogrammer.

Innhold i verdensklasse.
Trenger du et grafikkelement eller lag til sammensetningen? Søk blant 40 millioner av verdens flotteste bilder og grafikkelementer via
Adobe Stock og finn den perfekte ressursen til ditt prosjekt.

Integrert direkte i applikasjonene.
Adobe Stock-tjenesten er innebygd i de skrivebordsprogrammene du liker best, slik at du kan legge til bilder i Creative Cloud Libraries
og få umiddelbar tilgang til dem på tvers av datamaskinen og mobilenhetene. I tillegg kan du dele bildene med arbeidsgruppen.

Kjøp i applikasjonen.
Begynn med vannmerkede bilder og se hvordan det hele ser ut i sammensetningene. Kjøp deretter versjonene med høy oppløsning
direkte innenfra applikasjonen. Du trenger ikke lenger hoppe frem og tilbake mellom nettleseren og applikasjonen – kun noen få
klikk, så er du ferdig.

Bygg opp virksomheten.
Bidra til den voksende markedsplassen vår. Bildene, illustrasjonene og grafikkelementene dine kan utforskes av millioner av Creative
Cloud-medlemmer.

Fleksible planer som passer til dine behov.
Kjøp Adobe Stock som en del av Creative Cloud for teams og få mest mulig for pengene. Du kan eventuelt kjøpe en frittstående plan
eller velge en "bruk og betal"-løsning.
• Komplett Creative Cloud for teams-plan med Adobe Stock
Denne planpakken inneholder hele samlingen av designapplikasjoner og tjenester i tillegg til ti royaltyfrie Adobe Stock-bilder per
bruker per måned.
• Adobe Stock-tillegg: 10 bilder per måned eller 750 bilder per måned
Denne planen er perfekt hvis du vil legge til Adobe Stock i det eksisterende Creative Cloud for teams-medlemskapet. Planen med ti
bilder gir deg til og med mulighet til å overføre ubrukte bilder til påfølgende måned i opptil ett år.
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