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Reizigers van overal ter wereld
aantrekken met hulp van
CorelDRAW® Graphics Suite
Darlene Perrone is de oprichter, uitgever en
hoofdredacteur van Destinations Travel Magazine,
een online-uitgave op het gebied van reizen met de
nadruk op fotojournalistiek. Het magazine werd in
2004 opgericht en elke uitgave boordevol foto's richt
zich op internationaal reizen met hoofdartikelen over
exotische bestemmingen, cruises, geheel verzorgde
trips, korte breaks, ontspanning en nog veel meer.
Vanaf het begin vertrouwt Perrone op CorelDRAW
Graphics Suite om een aantrekkelijke en visueel
prachtig ogende bron te maken voor reizigers van
overal ter wereld. "Ik begon oorspronkelijk met
CorelDRAW 4 in 1993, nog voordat ik het magazine
opzette", zegt Perrone. "Ik gebruikte de suite al jaren
als illustrator en grafisch ontwerper en maakte zaken
als catalogi, wenskaarten voor bedrijven, brochures,
logo's en visitekaartjes."

De voorpagina en inhoud van Destinations Travel Magazine
worden volledig voorbereid met CorelDRAW Graphics Suite.

Creatieve vrijheid in een compleet en
betaalbaar pakket
Toen Perrone haar nieuwe carrière als tijdschriftuitgever
begon, overwoog ze verschillende softwareopties. "Mijn
drukkerij probeerde me te overtuigen om Microsoft
Publisher of Adobe Illustrator te gebruiken", zegt ze. "Maar
persoonlijk vond ik Illustrator veel moeilijker te gebruiken
dan CorelDRAW, dat ik al heel goed kende."
"En ik wilde één programma waarmee ik alles kon doen",
legt ze uit. "Van het schrijven van basistekst, tot
fotobewerking en volledige paginalay-out en ontwerp." En
dus koos ze vol vertrouwen CorelDRAW Graphics Suite, een
keuze die ze geen moment heeft betreurd. "Het is zo
gemakkelijk aan te leren en gebruiken", vertelt ze over
CorelDRAW. "Ik heb jaren geleden een cursus gevolgd bij
CompUSA, maar ik vond dat het veel beter ging door het
met vallen en opstaan zelf aan te leren."

Het prachtig ogende Destinations Travel Magazine staat
boordevol heerlijke hoofdartikelen vol fotoreportages over
allerlei vakantiemogelijkheden.
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Ondanks dat bepaalde drukkers in de uitgeefwereld soms
mopperen over haar keuze, is Perrone trouw gebleven aan
CorelDRAW Graphics Suite en is ze er meer dan tevreden
mee. "Ik heb Adobe® InDesign® geprobeerd toen het voor
het eerst werd gelanceerd, omdat mijn drukker me
overtuigde om over te stappen, maar ik vond het gewoon
veel te beperkt", verklaart ze. "Ik beschikte helemaal niet
over de vrijheid die CorelDRAW me biedt en er waren
zoveel beperkingen. Ik had het gevoel dat ik me door elke
stap in het proces moest worstelen.“
Dus ging ze snel terug naar haar oorspronkelijke keuze en
zoals gezegd heeft ze dat nooit betreurd. "Die beslissing is
gebaseerd op mijn behoeften als ontwerper, fotograaf en
illustrator", legt ze uit. "CorelDRAW Graphics Suite is de
enige oplossing die alles biedt wat ik nodig heb. Het
complete pakket en voor een betere prijs dan Illustrator."

Van druk tot digitaal, de evolutie van een
magazine
In de loop der jaren heeft Destinations zich ontwikkeld van
een gedrukt magazine tot een onlinepublicatie met een
nadruk op afbeeldingen in hoge resolutie en creatieve 3Danimaties, waardoor de pagina's prachtig en zeer
aantrekkelijk ogen.
Het magazine is nu ook verkrijgbaar in populaire mobiele
indelingen, zoals voor iPhone®, iPad® en Android™. In het
magazine kunt u reistips en -adviezen lezen en fantastische
hoofdartikelen door internationale reisauteurs en fotografen van overal ter wereld.

Mede dankzij CorelDRAW Graphics Suite heeft Destinations
Travel Magazine zich ontwikkeld van 72 gedrukte pagina's
tot bijna 100 digitale pagina's met een nadruk op
afbeeldingen in hoge resolutie.

Steeds weer opnieuw ontdekt Perrone nieuwe dingen in
haar vertrouwde grafische suite die haar leven makkelijker
maken. "Elke dag ontdek ik iets nieuws in CorelDRAW.
Zonder CorelDRAW zou ik gewoonweg niet kunnen doen
wat ik nu doe", legt ze uit.
"Ik gebruik het zelfs voor het ontwerpen van koppen,
banners en advertenties voor de website", zegt Perrone
over CorelDRAW. Hoewel ze zich wel eens zorgen maakt
dat ze te afhankelijk is van één softwareprogramma, is het
tot nu toe een onmisbaar creatief gereedschap geweest.
"Het vormt het bewijs hoeveel je kunt bereiken met dit
programma."
En ze kan nog steeds kwaad worden als ze terugdenkt aan
de diepgewortelde vooroordelen over industrienormen die
binnen de uitgeverswereld leven. "Ik denk dat het merk
CorelDRAW zeker schade heeft ondervonden van dat soort
opgeklopte hypes", zegt ze. "Voor nieuwe gebruikers kan ik
het zonder meer aanbevelen. De suite kan een beetje
intimiderend zijn omdat het even kost voordat je alle
functies kunt gebruiken die CorelDRAW heeft. Maar de
suite is echt makkelijk in je eentje aan te leren."
Bezoek www.DestinationsTravelMagazine.com voor
meer informatie.

Het informatieve Destinations Travel Magazine staat vol
spectaculaire fotoreportages, zodat lezers kunnen
wegdromen bij al die prachtige reizen.
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Bezoek www.corel.com/coreldraw voor meer informatie
over CorelDRAW Graphics Suite.
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