Casestudy

CorelDRAW® draait met zijn professionele
graphics mee in het NASCAR-circuit
Overzicht
Naam: David Coomer
Bedrijf: Coomer Media Group
Locatie: Lexington (in de staat Kentucky, VS)
Branche: Offsetdruk en reclame
Product: CorelDRAW Graphics Suite

"CorelDRAW bood ons onmiddellijk resultaat. Het
programma is een naadloze, uiterst complete oplossing."
– David Coomer
David Coomer, eigenaar van Coomer Media Group, heeft
jaren geïnvesteerd in het succes van zijn bedrijf. Dit
bevindt zich in Lexington, in de staat Kentucky. Het bedrijf
heeft zich in de woelige markt voor offsetdruk en reclame
goed staande weten te houden en heeft zich ontwikkeld
tot een bekroond ontwerp- en productiebedrijf. Coomer
Media Group (www.coomer.org) heeft grafische en
reclamecampagnes ontwikkeld voor een groot aantal
projecten, zoals speciale illustraties voor auto's van het
NASCAR-circuit. Als software heeft het bedrijf
CorelDRAW® Graphics Suite gekozen.

De opdrachten die Coomer Media uitvoert voor NASCARklanten hebben één ding gemeen: strakke deadlines. Het
team van David kreeg 48 uur de tijd om het ontwerp voor
een truck te maken voor het team van Timber Wolf. Met
behulp van CorelDRAW Graphics Suite kwamen ze
razendsnel met een ontwerp op de proppen, waarvoor ze
binnen geen tijd goedkeuring kregen. Ze installeerden de
speciale voertuigreclame binnen de deadline, en dus werd
het project in recordtijd afgeleverd. Maar het fantastische
resultaat dat ze voor de klant wisten te leveren was niet de
enige beloning. De truck van Timber Wolf maakte niet
alleen grote indruk op de baan, maar wist ook nog eens
een ADDY Award in de wacht te spelen van de American
Advertising Federation in 2006.
"Met behulp van CorelDRAW konden we heel snel
meerdere ontwerpen leveren voor de Timber Wolf-truck,"
aldus David. "We hoefden geen extra tijd in te plannen om
de afbeeldingen te renderen. De voltooide ontwerpen

waren onmiddellijk beschikbaar als proefdruk en die
konden we snel doorsturen voor plotten en snijden.
CorelDRAW bood ons onmiddellijk resultaat. Het
programma is een naadloze, uiterst complete oplossing.
Snelle ontwerpen voor NASCAR
Davids team vertrouwt op CorelDRAW Graphics Suite als
vast onderdeel van het ontwerpproces. "Als eerste
verrichtten we gedetailleerde metingen van het voertuig en
maakten we foto's van de profielen. Vervolgens bootsten
we de auto na als een wiskundig nauwkeurig model in
CorelDRAW. Elke dimensie in het model moest exact
kloppen voor het voertuig, zodat de voertuigreclame
perfect zou passen en niet bij installatie moest worden
bijgesneden. Toen het model eenmaal was voltooid, begon
het creatieve werk."
Logo's en afbeeldingen voor NASCAR-voertuigen moeten
levensecht zijn en opvallen. David zegt dat CorelDRAW
helpt bij het waarborgen van nauwkeurige afmetingen en
kleuren en afbeeldingen in fotokwaliteit levert. "De sleutel
tot een echt fraai ogende wagen is een zo realistisch
mogelijke afbeelding. Voor ons bekroonde ontwerp
moesten we logo's plaatsen, en de centrale afbeelding met
de wolf. We gebruikten de makkelijke tools in CorelDRAW
om onze doelstellingen te halen, wat resulteerde in een
zeer fraai product voor onze opdrachtgever. Bij het
realiseren van onze doelstellingen waren de
gereedschappen Perspectief, Vervormen en Verloopvulling
van kritiek belang."
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David is ervan overtuigd dat deze krachtige grafische suite
dé sleutel is tot fantastisch resultaat als er tegen een
strakke deadline wordt gewerkt. "Ons team weet dat
wanneer we met CorelDRAW werken, we niet uren
kwijtraken aan het uitdokteren van opdrachten en het
vinden van de juiste functie. De vereiste gereedschappen
zijn binnen handbereik en zijn zo flexibel dat wij in een
zeer korte tijd content van hoge kwaliteit kunnen leveren.
Met de geïntegreerde functies van CorelDRAW
Graphics Suite, zoals Corel® PowerTRACE™ en de
voorbeeldweergave van overdrukken, kunnen we
veel meer doen, en sneller dan ooit tevoren. Het
resultaat is indrukwekkend en onze klanten zijn
altijd tevreden."

en dus een lagere productie. "Iedereen kan CorelDRAW
Graphics Suite gebruiken. Al na één dag kan een nieuwe
werknemer indrukwekkend werk maken met deze
software."
Bezoek http://www.corel.com/coreldraw voor meer informatie
over CorelDRAW Graphics Suite.

Voor klanten als Timber Wolf worden de logo's en
afbeeldingen niet alleen gebruikt voor NASCAR-voertuigen,
maar ook ingezet voor ruimere promotiedoeleinden. "We
gaan niet alleen uit van het ontwerp voor de auto. We
maken afbeeldingen die op tv, promotiemateriaal en een
groot aantal producten in verband met NASCAR kunnen
worden gebruikt. De thema's die wij creëren zijn meer dan
alleen een logo."
De gereedschappen voor succes
Het team van Coomer Media Group maakt gebruik van
CorelDRAW Graphics Suite én hun ervaring in offsetdruk als
grootste troeven bij het binnenhalen en leveren van
NASCAR-projecten. Het succes op de racecircuits heeft
Davids ontwerpteam mogelijkheden geboden om andere
creatieve projecten te verkennen, waaronder werk voor
marketingafdelingen, maar ook gedrukte en tv-reclame.
"Toen we ons bedrijf startten, lieten we het team zoveel
mogelijk programma's aanleren om onze opties te
vergroten. Ons personeel kan renderen in 3D, film
bewerken, vectorillustraties maken; het hele scala voor
reclamedoeleinden. Maar Corel-producten zijn het echte
fundament onder onze kwaliteitsafbeeldingen in hoge
resolutie. Wij vertrouwen op CorelDRAW voor het
uitwerken van de ideeën en het concreet uitvoeren van de
meeste opdrachten."
De reputatie van de Coomer Media Group stoelt op de
kwaliteit van de producten en de snelheid waarmee het
team kan leveren. En als een nieuw lid aan het team wordt
toegevoegd, is David nooit bezorgd over een lange leertijd,
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