
Gráficos incríveis criam uma vantagem competitiva
Um componente importante do cenário de eventos de 
Hollywood, a An Original Occasion utiliza gráficos para 
comunicar a visão da empresa aos seus clientes. O 
planejamento do evento, explica David, é um negócio muito 
conceitual e competitivo. “É muito difícil transmitir com 
palavras exatamente o que você pretende para um evento. 
Você pode usar todos os adjetivos do dicionário, mas ainda 
assim um cliente pode imaginar algo completamente 
diferente do que você pretendia. O visual é a chave para o 
sucesso. Ao usar o CorelDRAW Graphics Suite para fornecer 
um layout completo, podemos transmitir facilmente as nossas 
intenções e resolver os detalhes em questão de minutos. A 
apresentação de uma proposta que proporciona uma imagem 
realística da sala cheia de adereços, decoração e efeitos de 
iluminação tira um grande peso das costas do cliente. Ele sabe 
que estamos realmente interessados, e, o mais importante, 
que somos altamente capazes.”

Para garantir que o cliente tenha uma ideia clara da visão da 
equipe durante o processo de planejamento e de proposta, a 
An Original Occasion normalmente usa os aplicativos 

® ™CorelDRAW e Corel  PHOTO-PAINT  juntos para criar 
ilustrações realistas para a consideração do cliente. 
Começando com uma foto da sala ou do local, o designer usa 
o Corel PHOTO-PAINT para otimizar a foto, aprimorando 
detalhes como cor, nitidez e tamanho. Depois, a imagem 
melhorada é importada para o CorelDRAW, onde são 
adicionados os gráficos vetoriais dos elementos planejados, 
como cadeiras, mesas e adereços. O resultado final? A An 
Original Occasion é capaz de apresentar ao cliente uma 
imagem precisa da aparência final do evento, garantindo que 
todos possam visualizar o resultado final proposto desde o 
início.

David afirma que a representação pictórica realista do espaço 

A An Original Occasion é uma empresa de produção de 
eventos especiais de Los Angeles, conhecida por seus 
eventos temáticos fabulosos que contaram com a 
presença de presidentes americanos e da elite de 
Hollywood. Seja trabalhando em estreias de filmes, 
funções sociais ou eventos corporativos, a equipe de 

®criação da empresa utiliza o CorelDRAW  Graphics Suite 
para fechar negócios e apresentar seus premiados 
projetos. 

David Merrell, presidente e fundador, usa exclusivamente 
o CorelDRAW Graphics Suite desde que foi apresentado ao 
potente pacote de design há sete anos por Cindy 
Wiedenheft, sua diretora de criação, e garante que ele é 
um componente importante do seu sucesso. “Desde que 
começamos a usar o CorelDRAW, observamos um 
aumento acentuado no número de nossas propostas que 
estão sendo aceitas. Com esse software, somos capazes 
de fornecer propostas repletas de gráficos detalhados que 
ilustram perfeitamente a visão que temos para o evento. 
O CorelDRAW Graphics Suite nos permite dar vida a uma 
sala no papel, o que convence completamente os nossos 
clientes de que podemos controlar o seu evento.”

Estudo de caso

Visão geral

Nome: David Merrell

Empresa: An Original Occasion

Local: Los Angeles, Califórnia

Tipo de atividade: Planejamento de eventos
®

Produto: CorelDRAW  Graphics Suite

            

®O CorelDRAW  Graphics Suite ajuda 
a dar vida aos eventos de Hollywood



Corel Corporation
1600 Carling Ave.
Ottawa, ON
Canada K1Z 8R7

© 2013 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.  

Corel UK Limited
Sapphire Court
Bell Street
Maidenhead
Berkshire SL6 1BU
Reino Unido

continua a diferenciar a sua empresa da concorrência. Neste 
negócio multimilionário, os clientes querem ser 
impressionados. “O planejamento de um evento é um 
produto intangível. Usar o CorelDRAW no processo de 
proposta triplicou a nossa porcentagem de fechamento de 
negócios! Alguns planejadores de eventos usam software 
específico do setor de planejamento de eventos ou produtos 
CAD para layout e design. No entanto, essas ferramentas não 
oferecem o mesmo nível de detalhe. Com o CorelDRAW, 
somos realmente capazes de personalizar os nossos planos, 
até o último detalhe. Recomendo o CorelDRAW Graphics Suite 
a todos os interessados em design realista!”

Da proposta ao evento do ano
Além de criar propostas eficientes, a equipe da An Original 
Occasion pode criar gráficos a serem usados durante todo o 
processo de planejamento e de coordenação. “Somos 
completamente dependentes do CorelDRAW para a execução 
de um evento. Seja renderizando adereços e decorações, ou 
criando um esquema com o layout do evento em uma grade 
para dimensionamento, usamos o software a cada etapa do 
caminho. Isso torna a execução do projeto muito mais 
simples.”

O CorelDRAW Graphics 
Suite também 
proporciona 
flexibilidade à An 
Original Occasion ao 
trabalhar em projetos 
que podem ser 
planejados em área 
rurais ou em locais 
distantes de Los 
Angeles, 
economizando muito 
tempo e dinheiro à

empresa. Os planos 
ricos em ilustrações 
gráficas da empresa 
são tão detalhados e 
completos que o 
planejador do 
evento pode confiar 
a execução do 
trabalho “in loco”, 
com segurança, à 
equipe local. “Com 
os nossos esquemas 
muito detalhados, 
tudo é descrito para 
a equipe local, sem a 
necessidade de o 
planejador visitar o 
local, me poupando 
muitas horas de 
viagem. Isso 
aumenta a minha 
capacidade de desenvolver e administrar a empresa.”

®CorelDRAW  Graphics Suite – uma escolha fácil
“Quando me associei a Cindy há sete anos”, afirma David, “ela 
me disse que devíamos usar o CorelDRAW para a preparação 
de eventos. Agora, não voltaríamos atrás. O CorelDRAW é 
uma parte essencial dos nossos negócios.”

O CorelDRAW Graphics Suite se tornou uma parte tão 
integrante da An Original Occasion que, para entrar na 
empresa, qualquer novo contratado precisa aprender a usar o 
programa. “Para transformarem um ambiente de acordo com 
o tema do cliente, nossos funcionários precisam usar o 
CorelDRAW para mostrar todos os pequenos detalhes e 
apresentar um plano que cause uma impressão duradoura.” 
Ele afirma que o CorelDRAW Graphics Suite apresenta o 
benefício adicional de ser fácil de usar, para que os novos 
contratados possam começar a utilizar o software 
rapidamente.

Ao oferecer facilidade de uso e recursos gráficos potentes, o 
CorelDRAW Graphics Suite ajudou a An Original Occasion a 
expandir os seus negócios, apresentando alguns dos eventos 
mais respeitados do setor. Seja criando propostas ou 
executando a visão de um cliente nos mínimos detalhes, David 
afirma: “De várias maneiras, o CorelDRAW Graphics Suite 
contribui imensamente para o sucesso dos nossos negócios.”

Para saber mais sobre o CorelDRAW Graphics Suite, visite 
www.corel.com/coreldraw.
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