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Docieranie do podróżnych 
z całego świata dzięki pakietowi  

®CorelDRAW  Graphics Suite

Darlene Perrone jest założycielką, wydawczynią 
i redaktorką naczelną magazynu Destinations Travel 
Magazine, w którym publikowane są fotoreportaże 
turystyczne. Każde wydanie tego założonego w 2004 roku 
magazynu zawiera liczne zdjęcia z podróży do 
egzotycznych krajów, z rejsów, wyjazdów typu all-inclusive, 
krótkich wycieczek, wyjazdów wypoczynkowych i wielu 
innych.

Od samego początku Perrone korzystała z pakietu 
CorelDRAW Graphics Suite, tworząc ciekawą i dokładnie 
dopracowaną pod względem graficznym publikację 
przeznaczoną dla podróżnych z całego świata. „Z pakietu 
CorelDRAW 4 zaczęłam korzystać w roku 1993, jeszcze 
zanim powstał magazyn”, mówi Perrone. „Korzystałam 
z niego tak jak inni ilustratorzy i graficy — do tworzenia 
katalogów, firmowych kartek z życzeniami, broszur, 
logotypów i  wizytówek”.

Destinations Travel Magazine jest pełen znakomitych, bogato ilustrowanych 
artykułów na temat wypoczynku wakacyjnego.

Okładka i zawartość magazynu Destinations Travel Magazine są całkowicie 
opracowywane w pakiecie CorelDRAW Graphics Suite.

Kompletny pakiet za przystępną cenę zapewniający 
swobodę tworzenia

Gdy Perrone postanowiła podjąć nowe wyzwanie zawodowe 
i zająć się wydawaniem czasopisma, zaczęła rozglądać się za 
programem, z jakiego mogłaby korzystać. „Drukarnia namawiała 

®mnie do korzystania z programu Microsoft  Publisher lub Adobe 
®Illustrator ”, wyjaśnia. „Jednak program Illustrator okazał się dla 

mnie bardziej skomplikowany w obsłudze niż pakiet CorelDRAW, 
który już znałam”.

„Szukałam też jednego programu, którego mogłabym używać do 
wszystkich zadań”, kontynuuje. „Od tworzenia podstawowych 
kopii, przez edycję zdjęć, do tworzenia układów stron 
i projektowania”. Właśnie dlatego Perrone nie miała wątpliwości, 
że powinna zdecydować się na pakiet CorelDRAW Graphics 
Suite. „Nauka obsługi tego pakietu i korzystanie z niego są 
naprawdę proste”, mówi dalej. „Kilka lat temu wzięłam nawet 
udział w zajęciach w firmie CompUSA, jednak odkryłam, że 
łatwiej jest mi uczyć się metodą prób i błędów”.
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Pomimo sporadycznych protestów drukarzy z branży 
wydawniczej Perrone pozostaje wierna pakietowi CorelDRAW 
Graphics Suite i jest z niego bardzo zadowolona. „Wypróbowałam 

® ®program Adobe  InDesign , gdy tylko się pojawił, ponieważ 
nalegali na to pracownicy drukarni, z której usług korzystam, 
jednak program ten jest według mnie zbyt ograniczony. Nie 
zapewniał tej wolności tworzenia, którą cenię w pakiecie 
CorelDRAW. Za dużo w nim było ograniczeń. Miałam wrażenie, 
że zmagam się z programem na każdym kroku”.

Szybko więc wróciła do poprzedniego rozwiązania i przestała 
szukać innych. „Decyzję o wyborze programu podjęłam, biorąc 
pod uwagę potrzeby artystyczne, fotograficzne
i ilustratorskie”, wyjaśnia. „CorelDRAW Graphics Suite jest 
jedynym rozwiązaniem, które zapewnia wszystko, czego 
potrzebuję — to kompletny pakiet, na dodatek oferowany 
w lepszej cenie niż program Illustrator”.

Od wersji drukowanej do cyfrowej — ewolucja magazynu

Na przestrzeni lat magazyn Destinations z postaci drukowanej 
stał się publikacją internetową, w której nacisk kładzie się na 
zdjęcia o wysokiej rozdzielczości i kreatywne animacje 
trójwymiarowe, które wyróżniają strony magazynu. 

Magazyn jest teraz dostępny w popularnych formatach 
®obsługiwanych przez urządzenia przenośne, takie jak iPhone , 

® ™iPad  czy z systemem Android . Na stronach magazynu można 
znaleźć wskazówki dotyczące podróży, porady i ciekawe relacje 
przygotowane przez autorów tekstów 
i fotografów z całego świata.

Zawierający wiele ciekawych informacji magazyn Destinations Travel 
Magazine przyciąga uwagę przepięknymi zdjęciami, które pobudzają 

wyobraźnię czytelników i zachęcają do podróży.

Przygotowywany w pakiecie CorelDRAW Graphics Suite miesięcznik 
Destinations Travel Magazine ewoluował 

z 72-stronicowej postaci drukowanej w niemal 
100-stronicowy magazyn cyfrowy zawierający liczne 

zdjęcia w wysokiej rozdzielczości.

Perrone na każdym kroku odkrywa nowe zalety swojego 
ulubionego pakietu graficznego. „Codziennie uczę się czegoś 
nowego o pakiecie CorelDRAW. Bez niego po prostu nie 
mogłabym robić tego, co robię”, wyjaśnia.

O pakiecie CorelDRAW mówi: „Używam go nawet do 
projektowania nagłówków, banerów i reklam umieszczanych 
w witrynie”. Chociaż zastanawia się czasem, czy powinna 
polegać wyłącznie na jednym rozwiązaniu, pakiet jest dla niej 
niezbędnym narzędziem kreatywnym. „To świadczy o tym, jak 
wiele można osiągnąć, korzystając z tego programu”.

Drażni ją schematyczne przestrzeganie utartych standardów 
w branży wydawniczej. „Uważam, że niepotrzebny szum mógł 
zaszkodzić marce CorelDRAW”, mówi Perrone. „Zdecydowanie 
polecam pakiet nowym użytkownikom. Na początku może 
odrobinę zniechęcać, ponieważ opanowanie wszystkich 
możliwości zajmuje trochę czasu. Jednak łatwo jest nauczyć się 
jego obsługi samodzielnie”.

Więcej informacji na temat magazynu można znaleźć 
w witrynie .www.DestinationsTravelMagazine.com

Więcej informacji na temat pakietu CorelDRAW Graphics Suite 
można znaleźć w witrynie .www.corel.com/coreldraw
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