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CorelDRAW® Graphics Suite brengt
Hollywoodevenementen echt
tot leven
“Sinds we CorelDRAW gebruiken, zijn veel meer van onze
voorstellen aanvaard.” – David Merrell
An Original Occasion is een in Los Angeles gevestigd bedrijf dat
speciale evenementen plant en uitvoert en dat bekend staat als
organisator van fantastische themafeesten, die door
Amerikaanse presidenten en de elite van Hollywoord worden
gegeven. Of ze nu werken aan een lmpremière, een societyfeest
of bedrijfsevenementen, het creatieve team van het bedrijf
vertrouwt op CorelDRAW® Graphics Suite om opdrachten binnen
te halen en hun bekroonde projecten aan klanten te leveren.

Graphics Suite als enige programma sinds hij zeven jaar geleden
kennismaakte met dit krachtige ontwerppakket dankzij Creative
Director Cindy Wiedenheft. Hij is er heilig van overtuigd dat het
programma een groot deel uitmaakt van zijn succes. "Sinds we
CorelDRAW gebruiken, hebben we kunnen vaststellen dat een
aanzienlijk groter deel van onze voorstellen wordt aanvaard."
Met deze software kunnen we voorstellen leveren die de
gedetailleerde afbeeldingen bevatten die onze visie voor een
bepaald evenement het beste uitdrukken. Met CorelDRAW
Graphics Suite kunnen we een ruimte op papier tot leven
brengen en dat geeft onze klanten de overtuiging dat we het
evenement aankunnen."
Fantastische afbeeldingen betekenen een voorsprong
op de concurrentie
An Original Occasion is een
onmisbaar onderdeel van
Hollywood-evenmenten en het
bedrijf gebruikt afbeeldingen om
zijn visie over te brengen op
klanten. David legt uit dat het
plannen en organiseren van
evenementen, waarin de
concurrentie moordend is,
staat of valt bij goede visuele,

conceptuele communicatie. "Het is vreselijk moeilijk om onder
woorden te brengen wat je in gedachten hebt voor een
evenement. Je kunt alle bijvoeglijke naamwoorden uit het
woordenboek gebruiken, maar een klant kan zich het geheel heel
anders voorstellen dan jij in gedachten hebt. Visuele
communicatie is de sleutel tot succes. Door CorelDRAW Graphics
Suite te gebruiken voor de complete lay-out kunnen we onze
bedoelingen heel gemakkelijk overbrengen en binnen geen tijd in
detail uitwerken. Als we een voorstel doen met een realistische
weergave van de ruimte, compleet met rekwisieten, decoraties en
lichteffecten, is dat een echte opluchting voor de klant. Die weet
direct dat we de boel serieus aanpakken en bovendien kundig
zijn."

Om ervoor te zorgen dat de klant een duidelijk idee heeft van
de visie van het bedrijf tijdens het plannen en het indienen van
het voorstel, gebruikt An Original Occasion veelal beide
toepassingen in de suite, CorelDRAW® en Corel PHOTO-PAINT™,
samen om uitermate realistische illustraties te maken die de klant
kan beoordelen. De ontwerper begint met een foto van een
ruimte of locatie en gebruikt Corel PHOTO-PAINT om de foto te
optimaliseren en details als kleur, helderheid en formaat aan te
passen. De gecorrigeerde afbeelding wordt vervolgens
geïmporteerd in CorelDRAW, waar vectorafbeeldingen worden
toegevoegd van geplande elementen als stoelen, tafels en
rekwisieten. Het eindresultaat? An Original Occasion kan de klant
een nauwkeurig beeld leveren van het uiteindelijke uiterlijk van
een evenement, zodat iedereen zich het voorgestelde
eindresultaat vanaf het begin kan indenken.
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David zegt dat een realistische voorstelling van de ruimte zijn
bedrijf onderscheidt van de concurrentie. De klanten in deze
branche, waarin miljoenen omgaan, verwachten iets echt
indrukwekkends. "De planning van een evenement is geen
tastbaar product. Maar dankzij het gebruik van CorelDRAW
in voor onze voorstellen, hebben wij het aantal binnengehaalde
opdrachten verdrievoudigd! Bepaalde organisatoren gebruiken
specieke software voor het plannen van evenementen of CADproducten. Maar met dergelijke tools kunnen ze niet zo
gedetailleerd werken. Wij kunnen onze plannen echt persoonlijk
maken met CorelDRAW, echt tot op het laatste detail. Ik raad
CorelDRAW Graphics Suite aan iedereen met een ware interesse
in realistisch ontwerp aan!"

gedetailleerd en compleet, dat de verantwoordelijke voor
de organisatie zonder enige
zorgen het werk 'op locatie'
kan opdragen aan personeel.
"Dankzij de zeer
gedetailleerde schema's is
alles tot in de puntjes
beschreven voor het
personeel op locatie, zodat
de planner de locatie niet
eens hoeft te bezoeken en
zodoende aanzienlijk wordt
bespaard op reiskosten.
Hierdoor beschik ik over
grotere mogelijkheden
om het bedrijf te leiden
en verder uit te bouwen."
CorelDRAW Graphics
Suite – Een makkelijke
keuze
"Toen ik zeven jaar geleden
met Cindy in zee ging," zegt
David, "overtuigde ze mij van de noodzaak van CorelDRAW voor
het voorbereiden van evenementen. En zo is het altijd gebleven.
CorelDRAW is een essentieel onderdeel van ons bedrijf."

Van voorstel tot evenement van het jaar
Naast het maken van overtuigende voorstellen, kan het team van
An Original Occasion afbeeldingen maken die tijdens de gehele
plannings- en coördinatiefase worden gebruikt. "Wij zijn volledig
afhankelijk van CorelDRAW voor de uitvoer van een evenement.
Of het nu gaat om het renderen van rekwisieten en het decor of
het maken van een schema met de lay-out van een evenement op
een raster op schaal, voor elke stap gebruiken we de software.
Maar de uitvoer van projecten wordt daardoor echt heel
gemakkelijk."
Dankzij CorelDRAW Graphics Suite kan An Original Occasion
ook heel exibel werken aan projecten die worden gepland in
meer landelijke gebieden of een locatie die ver van LA is
verwijderd, waarbij het bedrijf veel tijd en geld bespaart. De

CorelDRAW Graphics Suite is zo'n belangrijk bestanddeel
geworden van An Original Occasion, dat we nieuw personeel
alleen aannemen als ze een cursus CorelDRAW doen. "Bij het
omtoveren van een ruimte op basis van de wensen en het thema
van de klant, moeten onze werknemers CorelDRAW gebruiken en
elk detail uitlichten, en zo een planning maken die een blijvende
indruk achterlaat." Ook zegt hij dat CorelDRAW Graphics Suite
bovendien het voordeel biedt van groot gebruiksgemak, zodat
nieuw personeel het snel onder de knie heeft.
Door die combinatie van gebruiksgemak en krachtige grasche
mogelijkheden heeft CorelDRAW Graphics Suite An Original
Occasion geholpen bij zijn ontwikkeling, want dankzij de suite
zijn enkele van de grootste evenementen in de branche in de
wacht gesleept. Of ze nu in de planningsfase zitten of van de
ideeën van de klant tot in de puntjes uitwerken, David zegt
het volgende: "Je kunt je haast niet voorstellen op hoeveel
manieren CorelDRAW Graphics Suite bijdraagt aan het blijvende
succes van ons bedrijf."
Bezoek www.corel.com/coreldraw voor meer informatie over
CorelDRAW Graphics Suite.
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