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De ontwerpers bij nuwarocks.com gebruiken 
CorelDRAW Graphics Suite om zeer nauwkeurige

 wassen mallen in 2D te maken voor gepersonaliseerde kettingen.
Een voorsprong nemen op de 
concurrentie dankzij CorelDRAW®
Nuwarocks.com is een onlineleverancier, ontwerper, 
fabrikant van en groothandelaar in niet-luxe sieraden. Als 
erkende merkpartner van SWAROVSKI® ELEMENTS maakt 
NUWAROCKS zilveren sieraden met kristallen voor het 
merendeel met SWAROVSKI® ELEMENTS. Om deze 
hoogwaardige en prachtig geslepen kristallen de 
omlijsting te geven die ze verdienen, is NUWAROCKS 
altijd op zoek naar nieuwe manieren om preciezere 
mallen te maken, teneinde de kristallen doelmatiger te 
kunnen zetten en te voorkomen dat ze losraken.

Het bedrijf, dat is gevestigd in Yilan County, Taiwan, heeft 
onlangs een interne beoordeling van zijn zakelijke en 
productieprocessen uitgevoerd, met als doel het vinden van 
manieren om een voorsprong te krijgen op de concurrentie 
in dit uiterst competitieve marktsegment. Men kwam tot 
de conclusie dat wijzigingen in zowel het ontwerp als de 
productie van de sieraden noodzakelijk waren.

Om deze transformatie van de zakelijke activiteiten mogelijk 
te maken was het bedrijf op zoek naar een software-
oplossing die het ontwerpproces kon versnellen, maar ook 
het fabricageproces kon automatiseren en 
vergemakkelijken. Na zorgvuldige beoordeling van alle 
beschikbare oplossingen, koos het bedrijf CorelDRAW® 
Graphics Suite en het is uitermate tevreden met deze keuze.

De uitdaging
‘In het segment van niet-luxe sieraden wordt de 
concurrentie steeds feller,’ licht Tse-Ming Chiang, 
directeur e-Commerce en merkpartnerschappen bij 
nuwarocks.com toe. ‘We zijn ons bewust geworden dat 
er te veel tijd verloren ging bij het maken van 
nauwkeurige mallen en dat we tijd en geld konden 
besparen door over te stappen van met de hand 
vervaardigd op machinaal.’

En natuurlijk vormt zo’n grote verandering voor elk 
bedrijf een echte uitdaging. ‘We wisten dat onze keuze 
voor de software van invloed zou zijn op onze 
ontwerpers, maar ook op onze leveranciers,’ zegt hij. ‘Dus 
wilden we een oplossing die gebruiksvriendelijk genoeg is 
om onze interne ontwerpers en onze fabrikanten 
probleemloos te kunnen trainen.’

Producten als Adobe® Illustrator®, JewelCAD en 
AutoCAD® zijn zeer populair in de sieradenbranche, maar 
projectleiders bij nuwarocks.com wilden een flexibelere 
oplossing. ‘Onze ontwerpers kenden Illustrated, maar dat 
is een oplossing met een heel beperkte compatibiliteit,’ 
licht Ishtar Hsu, adjunct-directeur Productontwikkeling 
toe.

‘Omdat we voornamelijk in 2D ontwerpen, waren 
JewelCAD en AutoCAD gewoon te geavanceerd voor 
onze vereisten,’ legt ze verder uit. ‘En we wilden evenmin 
een oplossing met een heel steile leercurve kiezen.’

De oplossing
‘Ons oog viel op CorelDRAW Graphics Suite omdat het de 
enig beschikbare software was die zo’n grote 
bestandscompatibiliteit bood, en dat is van groot belang 
voor onze productietak. En dankzij de flexibiliteit van 
CorelDRAW konden we bestaande ontwerpen 
hergebruiken.’



Nadat de keuze voor de software was gemaakt, begon 
het bedrijf aan een ambitieus implementatieplan in vier 
fasen. Dit begon met een maand durende interne training 
in CorelDRAW voor hun ontwerpers, waarbij ook een 
handboek met standaardprocedures werd voorbereid dat 
onder fabrikanten kon worden verspreid.

‘We wisten van tevoren dat een van de grootste 
uitdagingen zou zijn om onze leveranciers te overtuigen 
van de waarde van CorelDRAW vergeleken met Illustrator 
en JewelCAD,’ zegt Timothy Chiang, directeur Productie 
en groothandelsactiviteiten.

De ontwerpers van nuwarocks.com vonden de interface 
van CorelDRAW direct zeer gebruiksvriendelijk, wat de 
overgang een stuk makkelijker maakte. ‘CorelDRAW is 
gewoon niet te evenaren voor 2D-
ontwerpwerkzaamheden,’ aldus Ishtar Hsu. ‘Onze 
mogelijkheden voor het maken van zeer nauwkeurige 
mallen voor stukken als platte oorbellen en 
gepersonaliseerde kettingen werden enorm vergroot.’

‘En het hielp ook,’ voegt Timothy Chiang toe, ‘dat we onze 
leveranciers al heel snel konden overtuigen. Ze vinden nu 
ook dat CorelDRAW Graphics Suite een superieur 
hulpmiddel is voor het maken van wassen mallen in 2D.’

Het resultaat
Na het voltooien van de evaluatie-, trainings- en 
ontwikkelingsfase was de volgende stap de introductie van 
nieuwe artikelen die op nuwarocks.com worden verkocht 
en onder groothandelsafnemers worden gedistribueerd. 
De nieuwe items waren onder andere gepersonaliseerde 
enkelbanden, hangers, armbanden en kettingen.

nuwarocks.com heeft onlangs een aantal nieuwe 
gepersonaliseerde sieraden gelanceerd die zijn 

ontworpen met CorelDRAW Graphics Suite.

Het materiaal dat is gemaakt met CorelDRAW behoorde 
al snel tot de best verkopende producten en, nog 
belangrijker, de winstmarge werd vergroot dankzij een 
kortere productietijd en kostenbesparingen.

De gepersonaliseerde sieraden die zijn ontworpen  met 
CorelDRAW Graphics Suite behoorden al snel  tot de best 

verkopende producten op nuwarocks.com.

‘CorelDRAW heeft onze verwachtingen overtroffen, en 
was nóg beter dan we hadden durven dromen,’ zegt 
Tse-Ming Chiang. ‘Het is pas acht maanden sinds de 
implementatie, maar onze jaarlijkse verkoop is al 
verdubbeld! En we zijn zeer enthousiast over de 
mogelijkheden die het gebruik van CorelDRAW biedt voor 
toekomstige projecten, zoals voor sieraden die worden 
gemaakt met zeer dicht bij elkaar gezette stenen.’


