
pozwala natychmiast uzyskać zamierzony efekt. Program ten 
to bezproblemowe, zintegrowane rozwiązanie”.

Szybkie projekty dla toru NASCAR

Ekipa Coomera polega na pakiecie CorelDRAW Graphics 
Suite jako zintegrowanym elemencie procesów 
projektowych. „Najpierw zrobiliśmy szczegółowe pomiary 
i zdjęcia pojazdu. Następnie zrekonstruowaliśmy samochód 
w programie CorelDRAW, tworząc jego precyzyjny model 
matematyczny. Każdy wymiar modelu musiał dokładnie 
odpowiadać wymiarowi pojazdu, aby naklejki idealnie 
pasowały i nie trzeba było ich na nowo przycinać. Potem, 
gdy model był już gotowy, przystąpiliśmy do procesu 
twórczego”.

Logo i obrazy na pojazdach serii NASCAR muszą być 
realistyczne i przyciągać wzrok. Coomer mówi, że dzięki 
pakietowi CorelDRAW łatwiej zapewnić precyzyjne 
dopasowanie i właściwe kolory, a jednocześnie tworzyć 
obrazy fotograficznej jakości. „Aby powstało świetnie 
wyglądające auto, kluczowe jest stworzenie jak najbardziej 
realistycznego obrazu. Nasz nagrodzony projekt wymagał 
umiejscowienia logo oraz wizerunku wilka w widocznym 
miejscu. Aby zrealizować nasze zamiary, użyliśmy łatwych 
w obsłudze narzędzi z pakietu CorelDRAW, uzyskując 
bardzo wyrafinowany produkt dla klienta. Dostępne 
w oprogramowaniu narzędzia perspektywy, zniekształcenia 
i gradientu odegrały kluczową rolę w urzeczywistnieniu 
naszej wizji”.

Coomer, który zazwyczaj pracuje pod presją czasu, uważa, 
że właśnie dzięki temu potężnemu pakietowi graficznemu 
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®CorelDRAW  motorem profesjonalnej 
grafiki na torze wyścigowym NASCAR

Z punktu widzenia firmy Coomer Media widowiska na torze 
NASCAR mają jedną wspólną cechę — napięte terminy. 
Zespół Commera dostał 48 godzin na stworzenie grafiki na 
wóz Timber Wolf. Korzystając z pakietu CorelDRAW 
Graphics Suite, firma opracowała projekt. Następnie 
zwróciła się o jego aprobatę i po jej uzyskaniu wykonała 
odpowiednie elementy graficzne i nakleiła je przed 
terminem, realizując projekt w rekordowym tempie. Ale 
wspaniały rezultat pracy zespołu nie był jedyną nagrodą. 
Wóz Timber Wolf nie tylko świetnie prezentował się na 
torze, został też uhonorowany nagrodą ADDY przez 
American Advertising Federation w 2006 roku.

„Używając programu CorelDRAW, szybko opracowaliśmy 
kilka projektów dla wozu Timber Wolf”, mówi Coomer. 
„Nie musieliśmy brać pod uwagę dodatkowego czasu na 
renderowanie obrazów. Gdy projekty były gotowe, 
natychmiast mieliśmy dostępne obrazy próbne i szybko 
wysłaliśmy prace na plotery i wycinarki. CorelDRAW 

„CorelDRAW pozwala natychmiast uzyskać zamierzony efekt. 
Program ten to bezproblemowe, zintegrowane rozwiązanie” — 
David Coomer.

David Coomer, właściciel Coomer Media Group, przez 

wiele lat budował sukces swojej firmy. Jego firma 

z Lexington w stanie Kentucky pokonała przeszkody 

piętrzące się na rynku sitodruku i reklamy, na którym 

panuje silna konkurencja, i stała się nagradzanym 

przedsiębiorstwem projektowo-produkcyjnym. Coomer 

Media Group (www.coomer.org) tworzyła grafikę 

i opracowała kampanie reklamowe w ramach szerokiej 

gamy projektów, w tym grafikę na samochody na 

zamówienie toru wyścigowego NASCAR. 

Oprogramowaniem wybranym przez firmę jest 
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Aby dowiedzieć się więcej o pakiecie CorelDRAW Graphics 

Suite, odwiedź witrynę www.corel.com/coreldraw.

można zdziałać cuda. „Nasz zespół wie, że kiedy pracujemy 
z programem CorelDRAW, nie marnujemy czasu na 
wyszukiwanie poleceń i właściwych funkcji. Potrzebne nam 
narzędzia łatwo znaleźć i są tak elastyczne, że możemy 
sporządzić wysokiej jakości materiały mimo ograniczonego 
czasu. Mając do dyspozycji zintegrowane narzędzia 

®w pakiecie CorelDRAW Graphics Suite — takie jak Corel  
PowerTRACE™ i podgląd nadrukowań — mogliśmy zrobić 
więcej i szybciej niż kiedykolwiek przedtem. Efekty są 
imponujące, a klienci zawsze zadowoleni”.

Logo i obrazy używane na pojazdach serii NASCAR dla 
klientów takich jak Timber Wolf są też częścią szerzej 
prowadzonych działań promocyjnych. „Myślimy nie tylko 
o projekcie dotyczącym samochodu. Tworzymy grafikę, 
która sprawdzi się w przypadku telewizji, towarów 
i rozmaitych produktów związanych z marką NASCAR. 
Tworzone przez nas motywy to nie tylko samo logo”.

Narzędzia będące podstawą sukcesu

Przystępując do pracy nad projektami związanymi z marką 
NASCAR, zespół firmy Coomer Media Group wykorzystał 
pakiet CorelDRAW Graphics Suite oraz swój 
profesjonalizm w dziedzinie sitodruku. Sukces na torze 
sportów motorowych umożliwił zespołowi projektowemu 
Coomera zajęcie się innymi twórczymi przedsięwzięciami, 
w tym pracą na rzecz działów marketingu, a także reklamą 
drukowaną i telewizyjną. „Gdy uruchomiliśmy pracownię, 
zespół poznał tyle programów, ile tylko było możliwe, aby 
poszerzyć możliwości wyboru. Ekipa radzi sobie 
z trójwymiarowym renderingiem, edycją filmów, grafiką 
wektorową — z całą gamą środków twórczych używanych 
w branży reklamowej. Produkty firmy Corel są głównym 
elementem procesu tworzenia grafiki o wysokiej 
rozdzielczości i jakości. W przypadku większości naszych 
zleceń zdajemy się na oprogramowanie CorelDRAW 
zarówno na etapie projektu, jak i realizacji”.

Reputacja firmy Coomer Media Group zależy od jakości jej 
produktów i szybkości pracy zespołu. Kiedy Coomer 
wprowadza nową osobę do ekipy, nigdy się nie martwi, że 
poznawanie przez nią programu spowolni pracę zespołu. 

„Pakiet CorelDRAW Graphics Suite może być 

używany przez każdego. Już po jednym dniu nowy 

pracownik może zacząć tworzyć imponujące prace 

z wykorzystaniem tego oprogramowania”


	Page 1
	Page 2

