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Seduzindo viajantes ao redor 
do mundo com a ajuda do 

®CorelDRAW  Graphics Suite

Darlene Perrone é fundadora, editora e editora-
chefe da Destinations Travel Magazine, uma 
publicação fotojornalística on-line de viagens. 
Lançada em 2004, cada edição rica em fotos 
concentra-se em viagens internacionais com artigos 
sobre destinos exóticos, cruzeiros, viagens com 
tudo incluído, refúgios turísticos, recreação e muito 
mais.

Desde o começo, Perrone confiou no CorelDRAW 
Graphics Suite para ajudá-la a produzir um recurso 
sedutor e com um visual incrível para os viajantes 
do mundo todo. "Originalmente, comecei a usar o 
CorelDRAW 4 em 1993, antes de começar a revista", 
afirma Perrone. "Como ilustradora e artista gráfica, 
eu o usei durante anos para criar itens como 
catálogos, cartões corporativos, livretos, logotipos 
e cartões de visita."

A Destinations Travel Magazine, com o recurso de virar a 
página, é pontuada com artigos deslumbrantes repletos de 
imagens sobre todos os tipos de possibilidades de férias.

A capa e o conteúdo da Destinations Travel Magazine são 
totalmente preparados com o CorelDRAW Graphics Suite.

Liberdade criativa em um pacote 
completo e acessível

Quando decidiu iniciar uma nova carreira como editora de 
revista, Perrone investigou várias opções diferentes de 
software. "A minha gráfica tentou me persuadir a usar o 
Microsoft Publisher ou o Adobe Illustrator", explica ela. 
"Pessoalmente, achei o Illustrator mais complicado do que 
o CorelDRAW, com o qual já estava familiarizada."

"Além disso, eu queria um programa que pudesse usar 
para fazer tudo", continua ela. "Desde a cópia básica da 
escrita à edição de fotos, até completar o design e o layout 
da página." Então ela escolheu o CorelDRAW Graphics 
Suite com confiança e sem arrependimentos. "Ele é muito 
fácil de aprender e usar", afirma ela sobre o CorelDRAW. 
"Na verdade, fiz um curso na CompUSA há alguns anos, 
mas descobri que a melhor maneira de aprender é por 
tentativa e erro."
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Apesar dos protestos ocasionais de impressores da 
indústria editorial, Perrone permanece fiel e extremamente 
satisfeita com o CorelDRAW Graphics Suite. "Testei o 

® ®Adobe  InDesign  quando ele foi lançado porque meu 
impressor me pressionou a fazer a troca, mas o considerei 
muito restritivo", continua ela. "Ele não me dava a 
liberdade criativa que o CorelDRAW oferecia, além de ter 
muitas limitações. Era como se estivesse travando uma 
batalha com ele a cada etapa do caminho."

Então ela voltou rapidamente para a sua escolha original e 
não se arrependeu. "A decisão foi baseada nas minhas 
necessidades como artista, fotógrafa e ilustradora", explica 
ela. "O CorelDRAW Graphics Suite era a única solução que 
oferecia tudo de que eu precisava; o pacote completo e 
um preço melhor do que o do Illustrator."

De uma revista impressa para uma publicação 
digital — a evolução da revista

Ao longo dos anos, a Destinations evoluiu de uma revista 
impressa para uma publicação on-line, com ênfase em 
imagens de alta resolução e animações 3D criativas que 
fazem com que as páginas brilhem e encantem. 

Agora a revista também está disponível em formatos 
® ®móveis populares, como iPhone , iPad  e Android™. Nas 

suas páginas, você encontrará dicas de viagem, conselhos 
e artigos incríveis de fotógrafos e escritores internacionais 
do mundo todo.

A informativa Destinations Travel Magazine está repleta de 
ensaios fotográficos espetaculares, permitindo que a 

imaginação dos leitores se transporte a uma variedade de 
viagens cativantes.

Com a ajuda do CorelDRAW Graphics Suite, a 
Destinations Travel Magazine evoluiu de 72 páginas 

impressas para quase 100 páginas digitais, com ênfase 
em imagens de alta resolução.

Em cada etapa do caminho, Perrone descobre novas coisas 
encantadoras na sua suíte gráfica de confiança. "Todo dia 
aprendo algo novo sobre o CorelDRAW. Simplesmente não 
conseguiria fazer o que faço sem ele", explica ela.

"Eu o uso até para desenvolver cabeçalhos, banners e 
propagandas para o site", diz Perrone sobre o CorelDRAW. 
Embora ela tenha uma certa preocupação em depender 
tanto de um único software, ele tem sido uma ferramenta 
criativa indispensável. "É um testemunho de quanto você 
pode realizar com este programa."

Ela ainda se irrita quando lembra a tendenciosidade do 
mundo editorial para os padrões arraigados do setor. 
"Acho que essa falsa publicidade pode ter ferido a marca 
CorelDRAW", afirma ela. "Para novos usuários, eu o 
recomendo sem a menor dúvida. A suíte pode ser um 
pouco assustadora, porque leva algum tempo para 
realmente se começar a utilizar tudo o que ela pode fazer. 
Mas é fácil de aprender por conta própria."

Para obter mais informações sobre a revista, visite 
www.DestinationsTravelMagazine.com.

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