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Produkt: CorelDRAW Graphics Suite
Projektanci w firmie nuwarocks.com używają pakietu CorelDRAW 
Graphics Suite do tworzenia precyzyjnych woskowych form 2D 

służących do produkcji spersonalizowanych naszyjników.
Uzyskanie przewagi konkurencyj-
nej dzięki pakietowi CorelDRAW®
Firma Nuwarocks.com zajmuje się internetową 
sprzedażą detaliczną i hurtową, projektowaniem oraz 
produkcją biżuterii. Jest autoryzowanym partnerem 
marki SWAROVSKI® ELEMENTS i większość kryształów 
używanych do wytwarzania srebrnej biżuterii firmy 
NUWAROCKS pochodzi z kolekcji SWAROVSKI® 
ELEMENTS. Aby w pełni uwydatnić wyjątkową jakość 
i szlif tych kryształów, firma NUWAROCKS poszukuje 
coraz doskonalszych sposobów uzyskiwania form oraz 
montażu i mocowania kryształów.

Działająca w hrabstwie Yilan na Tajwanie firma 
przeprowadziła niedawno wewnętrzną kontrolę 
procesów administracyjnych i produkcyjnych, chcąc 
uzyskać przewagę na konkurencyjnym rynku. Ustalono, 
że przekształcenia są niezbędne w obszarach 
projektowania i produkcji biżuterii.

Z myślą o wdrożeniu tych zmian postanowiono poszukać 
oprogramowania wspomagającego proces projektowania 
oraz mogącego zautomatyzować i ułatwić proces 
produkcji. Po uważnym zapoznaniu się z dostępnymi 
rozwiązaniami firma wybrała pakiet CorelDRAW® Graphics 
Suite i jest bardzo zadowolona z uzyskanych rezultatów.

Wyzwanie
„W branży jubilerskiej konkurencja staje się coraz 
większa”, mówi Tse-Ming Chiang, dyrektor wykonawczy 
ds. handlu elektronicznego i co-brandingu w firmie 
nuwarocks.com. „Zdaliśmy sobie sprawę, że traciliśmy 
zbyt wiele czasu na uzyskanie precyzyjnych form i że 
możemy oszczędzić czas i pieniądze przechodząc od 
produkcji ręcznej do maszynowej”.

Oczywiście wdrożenie tak poważnej, praktycznie 
natychmiastowej zmiany w przedsiębiorstwie rodzi wiele 
wyzwań. „Wiedzieliśmy, że wybór oprogramowania 
będzie mieć wpływ na pracę naszych projektantów 
i dostawców”, kontynuuje Chiang. „Potrzebowaliśmy 
więc rozwiązania, które będzie łatwe w obsłudze i nauce 
zarówno dla naszych projektantów, jak i wytwórców”.

Produkty, takie jak Adobe® Illustrator®, JewelCAD czy 
AutoCAD® są wprawdzie popularne w branży jubilerskiej, 
lecz liderzy projektów w nuwarocks.com potrzebowali 
bardziej elastycznego rozwiązania. „Nasi projektanci 
znają program Illustrator, ale narzekali na jego problemy 
ze zgodnością”, mówi Ishtar Hsu, młodszy dyrektor ds. 
rozwoju produktu.

„Zajmujemy się głównie tworzeniem projektów 
dwuwymiarowych, dlatego programy JewelCAD 
i AutoCAD wydawały się zbyt skomplikowane jak na nasze 
potrzeby”, kontynuuje Hsu. „Nie chcieliśmy też wybrać 
rozwiązania, którego opanowanie wymaga dużo czasu”.

Rozwiązanie
„Pomyśleliśmy o pakiecie CorelDRAW Graphics Suite, 
ponieważ było to jedyne oprogramowanie o tak szerokiej 
zgodności formatów plików, co jest niezwykle istotne 
z perspektywy naszej działalności produkcyjnej. Ponadto 
dzięki elastyczności pakietu CorelDRAW mogliśmy 
ponownie wykorzystać istniejące projekty”.



Wybierając oprogramowanie firma zdecydowała się na 
ambitny, czteroetapowy plan wdrożenia. Rozpoczynał się on 
od miesięcznego szkolenia wewnętrznego na temat pakietu 
CorelDRAW dla projektantów, co wiązało się 
z przygotowaniem podręcznika standardowych procedur 
działania, który miał być dostarczony wszystkim wytwórcom.

„Wiedzieliśmy, że jednym z wyzwań będzie przekonanie 
naszych dostawców o wyższości pakietu CorelDRAW nad 
programami Illustrator i JewelCAD”, mówi Timothy Chiang, 
dyrektor wykonawczy ds. produkcji i sprzedaży hurtowej.

Projektanci z firmy nuwarocks.com szybko docenili 
przyjazny interfejs użytkownika pakietu CorelDRAW, 
dzięki któremu mogli płynnie przejść do nowego 
środowiska. „CorelDRAW jest po prostu najlepszy do 
projektowania dwuwymiarowego” — wyjaśnia Ishtar 
Hsu. „Ułatwia nam projektowanie precyzyjnych form do 
produkcji biżuterii, takiej jak płaskie kolczyki lub 
spersonalizowane naszyjniki”.

„W efekcie”, wtrąca Timothy Chiang, „nasi dostawcy 
przekonali się prawie natychmiast do nowego 
rozwiązania. Wiedzą już, że pakiet CorelDRAW Graphics 
Suite jest lepszym narzędziem do dwuwymiarowego 
projektowania precyzyjnych form woskowych”.

Efekty
Po zakończeniu etapów oceny, szkoleń i rozwoju 
kolejnym krokiem było wprowadzenie do sprzedaży na 
stronie nuwarocks.com nowych wzorów biżuterii oraz 
dostarczenie ich hurtownikom. W ofercie pojawiły się 
spersonalizowane bransoletki na stopy i ręce oraz 
naszyjniki.

Firma nuwarocks.com wprowadziła niedawno serię nowych, 
spersonalizowanych produktów zaprojektowanych w pakiecie 

CorelDRAW Graphics Suite.

Materiały zaprojektowane przy użyciu pakietu 
CorelDRAW stały się szybko bestsellerami, a co 
ważniejsze, dzięki skróceniu czasu produkcji 
i ograniczeniu kosztów zwiększyły się zyski firmy.

Spersonalizowana biżuteria zaprojektowana w pakiecie 
CorelDRAW Graphics Suite szybko stała się bestsellerem 

w ofercie firmy nuwarocks.com.

„Pakiet CorelDRAW dał nam więcej możliwości niż się 
spodziewaliśmy”, mówi Tse-Ming Chiang. „Minęło 
zaledwie osiem miesięcy, a sprzedaż w skali rocznej 
podwoiła się! Z entuzjazmem myślimy o używaniu 
pakietu CorelDRAW w przyszłych projektach, takich jak 
biżuteria z kryształkami osadzanymi techniką pavé”.


