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Adobe lancerer Adobe Portfolio:

Nu kan alle kreative oprette en professionel onlineportfolio
Med Adobe Portfolio kan alle kreative få sig en flot og original online-portfolio på få minutter. En
portfolio, som er integreret med verdens største sociale netværk for kreative, Behance, hvor millioner af
kreative fra hele verden kan se ens arbejde. Adobe Portfolio er gratis for alle Creative Cloud-medlemmer.
Adobe lancerer Adobe Portfolio, der giver kreative mulighed for at lave deres egne unikke portfoliohjemmesider på få minutter. Her kan man fremvise ens kreative kunnen på en professionel måde og i
responsive design, så ens værker ser godt ud på alle digitale enheder.
Når man opretter sin Adobe Portfolio kan man vælge et standarddesign for hjemmesiden eller skabe sit
eget personlige design. Derudover kan man tilpasse sin hjemmeside med en personlig URL,
analyseværktøjer, Typekit-skrifttyper eller password-beskyttede sider.
”For professionelle kreative er en portfolio altafgørende. Det er det digitale visitkort, der ofte er
adgangsbilletten til en ny kunde eller en jobsamtale. Derfor er vi glade for at kunne præsentere Adobe
Portfolio, der gør det nemt at præsentere sit arbejde på en personlig og æstetisk flot måde,” siger Jes
Schyum, nordisk kommunikationschef hos Adobe.
Eksponér din portfolio med Behance
Adobe Portfolio er gratis, når man er medlem af Creative Cloud. Er man også medlem af Behance, bliver ens
projekter i Adobe Portfolio automatisk synkroniseret med ens Behance-profil, som millioner af kreative
over hele verden har mulighed for at opdage og interagere med.
Besøg Adobe Portfolio her.
Se flotte eksempler på brugeres portfolier:
http://matthias.myportfolio.com/, http://lina.myportfolio.com/, http://sawdust.myportfolio.com/, http://t
homas.myportfolio.com/, http://mercedes.myportfolio.com/
Adobe Creative Cloud har over 6,2 mio. medlemmer, som har adgang til verdens førende kreative desktopværktøjer, en lang række avancerede kreative mobil-apps, undervisningsindhold, kreativt indhold og
services og adgang til et af verdens største kreative sociale netværk.
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Adobe ændrer verden igennem digitale oplevelser. For mere information, besøg www.adobe.com.

