
Wizualizacje to klucz do sukcesu. Dostarczając kompletny projekt 
wykonany w pakiecie CorelDRAW Graphics Suite, możemy łatwo 
przekazać swoje intencje i w ciągu minut dopracować szczegóły. Gdy 
prezentujemy ofertę, która zawiera realistyczny obraz pomieszczenia 
ze wszystkimi rekwizytami, dekoracjami i efektami oświetleniowymi, 
klienci czują wielką ulgę. Wiedzą, że jesteśmy autentycznie 
zainteresowani zamówieniem, a co najważniejsze — mamy wielkie 
możliwości”.

Aby w toku procesu planowania i składania oferty przybliżyć 
klientowi wizję zespołu, pracownicy An Original Occasion często 
używają obu programów dostępnych w pakiecie, CorelDRAW 

®i Corel  PHOTO-PAINT™, co pozwala im tworzyć realistyczne 
ilustracje. Najpierw projektant optymalizuje w programie Corel 
PHOTO-PAINT zdjęcie pomieszczenia lub otwartego terenu, 
poprawiając takie szczegóły, jak kolory, jaskrawość i rozmiar. 
Dopracowany obraz jest następnie importowany do programu 
CorelDRAW, w którym zostają dodane wektorowe rysunki 
planowanych elementów, na przykład krzeseł, stołów i rekwizytów. 
Rezultat? An Original Occasion może z dużą dokładnością 
przedstawić klientowi ostateczny wygląd miejsca imprezy i jej 
atmosferę, tak że każdy od samego początku jest 
w stanie wyobrazić sobie efekt końcowy.

An Original Occasion, firma z Los Angeles zajmującą się organizacją 
niepowtarzalnych imprez, jest znana ze swoich imprez tematycznych, 
na których gościli amerykańscy prezydenci i hollywoodzka elita. 
Zespół kreatywny — niezależnie od tego, czy pracuje nad premierami 
kinowymi, spotkaniami towarzyskimi czy imprezami firmowymi — 

®zawsze korzysta z pakietu CorelDRAW  Graphics Suite, dzięki 
któremu przygotowuje nagradzane projekty i doprowadza do 
zawarcia transakcji. 

David Merrell, prezes i założyciel, zaczął używać wyłącznie pakietu 
CorelDRAW Graphics Suite siedem lat temu, kiedy jego dyrektorka 
kreatywna, Cindy Wiedenheft, przedstawiła mu to wszechstronne 
narzędzie projektowe. Zapewnia, że to podstawa jego sukcesu. 
„Zauważyliśmy, że od kiedy korzystamy z pakietu CorelDRAW, 
wyraźnie wzrosła liczba naszych propozycji akceptowanych przez 
klienta”. Mając to oprogramowanie, możemy przedstawiać oferty 
pełne szczegółowej grafiki, która dokładnie obrazuje naszą wizję 
danej imprezy. Dzięki pakietowi CorelDRAW Graphics Suite możemy 
na papierze ożywić pomieszczenie, co zupełnie przekonuje naszych 
klientów, że potrafimy doskonale uświetnić ich imprezy”.

Znakomita grafika zapewnia przewagę nad konkurencją
Firma An Original Occasion swoje 
wizje przedstawia klientom, 
wykorzystując grafikę. Planowanie 
imprez, jak wyjaśnia Merrell, to 
działalność wymagająca pracy 
koncepcyjnej i panuje w niej duża 
konkurencja. „Słowami naprawdę 
trudno przekazać dokładnie swoje 
zamierzenia co do imprezy. Można 
użyć wszystkich przymiotników ze 
słownika, a klient nadal będzie
mieć obraz czegoś zupełnie innego.

„Zauważyliśmy, że od kiedy korzystamy z pakietu CorelDRAW,
wyraźnie wzrosła liczba naszych propozycji akceptowanych
przez klienta” – David Merrell
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CorelDRAW Graphics Suite – łatwy wybór
„Gdy siedem lat temu 
przyjąłem Cindy do zespołu” 
— mówi Merrell — 
„powiedziała mi, że do 
przygotowywania imprez po 
prostu musimy używać 
pakietu CorelDRAW. Teraz nie 
wyobrażamy sobie bez niego 
pracy. CorelDRAW jest istotną 
częścią naszej firmy”.

Pakiet CorelDRAW Graphics 
Suite stał się do tego stopnia 
integralnym elementem firmy 
An Original Occasion, że jego 
obsługi musi się nauczyć 
każdy nowo przyjęty 
pracownik. „Aby przekształcić pomieszczenie pod kątem tematyki 
podanej przez klienta, nasi pracownicy muszą przy użyciu pakietu 
CorelDRAW zobrazować każdy szczegół i przedstawić plan, który 
wywrze niezatarte wrażenie”. Według Merrella dodatkową zaletą 
pakietu CorelDRAW Graphics Suite jest łatwość obsługi, która 
pozwala na szybkie wdrożenie nowych pracowników.

Łatwość obsługi i bogate możliwości graficzne pakietu CorelDRAW 
Graphics Suite przyczyniły się do tego, że firma An Original Occasion 
rozwinęła się, organizując imprezy, które należały do cieszących się 
największym uznaniem w branży. Zarówno przy sporządzaniu ofert, 
jak i realizacji wizji klienta z dokładnością do najdrobniejszego 
szczegółu — „pakiet CorelDRAW Graphics Suite na wiele sposobów 
ogromnie przyczynia się do sukcesu firmy” — mówi Merrell.

Aby dowiedzieć się więcej o pakiecie CorelDRAW Graphics Suite, 
odwiedź witrynę . www.corel.com/coreldraw

Od oferty do imprezy roku
Zespół firmy An Original Occasion może nie tylko tworzyć 
przekonujące oferty, ale też grafikę do wykorzystania w toku 
planowania i koordynacji. „Realizując imprezę, całkowicie polegamy 
na pakiecie CorelDRAW. Używamy tego oprogramowania na każdym 
etapie — niezależnie czy jest to renderowanie rekwizytów i dekoracji, 
czy tworzenie schematycznego planu miejsca imprezy 
w odpowiedniej skali. Dzięki niemu realizacja przedsięwzięcia staje 
się szalenie prosta”. 
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Merrell mówi, że realistyczne obrazowanie przestrzeni jest czymś, 
co odróżnia jego firmę od konkurencji. Ze względu na rywalizację 
na tym rynku wartym miliony dolarów klienci chcą, aby oferta 
wywoływała na nich wrażenie. „Planowanie imprez to produkt 
niematerialny. Stosowanie programu CorelDRAW w procesie 
przygotowywania ofert pozwoliło potroić procent finalizowanych 
przez nas transakcji! Do tworzenia układów przestrzennych 
i projektowania niektórzy planiści używają specjalnego 
oprogramowania branżowego lub programów typu CAD. Ale te 
narzędzia nie umożliwiają przedstawienia tak wielu detali. Programu 
CorelDRAW pozwala dostosować nasze projekty z dokładnością do 
najmniejszego szczegółu. Zalecam pakiet CorelDRAW Graphics 
Suite każdemu, kto jest zainteresowany realistycznym 
projektowaniem!”

Pracownicy An Original Occasion zawdzięczają pakietowi 
CorelDRAW Graphics Suite także większą elastyczność, gdy pracują 
nad przedsięwzięciami planowanymi na terenach wiejskich lub 
w miejscach odległych od Los Angeles, dzięki niemu można 
zaoszczędzić dużo czasu i pieniędzy. Graficzne plany firmy 

są tak szczegółowo i kompletnie rozrysowane, że planista imprezy 
może śmiało powierzyć pracę w terenie miejscowej ekipie. „Dzięki 
naszym bardzo szczegółowym schematom miejscowa ekipa ma 
nakreśloną każdą rzecz, a planista nie musi w ogóle wizytować 
terenu, co oszczędza mi wielu godzin podróży. W rezultacie mogę 
więcej czasu poświęcić na rozwijanie i prowadzenie firmy”.
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