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Via de online cursussen van
Ivanberg leren ontwerpers
de kracht en veelzijdigheid
van CorelDRAW Graphics
Suite ontgrendelen
Ivanberg Moreira is een freelance grafisch ontwerper
die vertrouwt op CorelDRAW® Graphics Suite voor
het maken van ontwerpen voor sociale media en
marketingmateriaal voor kleine bedrijven, zoals
brochures, promotionele items, visitekaartjes en
meer. Als professioneel ontwerper gebruikt Ivanberg
CorelDRAW al meer dan 16 jaar. Hij besefte dat niet
alle gebruikers volledig profiteren van de veelzijdige
functies en gereedschappen van het product.

De beste software voor elk ontwerpproject
Volgens Ivanberg biedt CorelDRAW een gebruiksgemak en
veelzijdigheid die veel groter zijn dan van andere sofwareopties op
de markt. De suite biedt een volledige oplossing voor grafische en
webontwerpers, illustratoren en fotoredacteuren. “Ik had kunnen
beginnen met een paar ander softwareopties om cursussen samen
te stellen voor mijn bedrijf, maar ik heb CorelDRAW gekozen
vanwege de gebruikservaring en mijn affiniteit met het product.”
Ivanberg richt zich op professionals op het gebied van ontwerp,
communicatie en drukwerk, en wilde de mogelijkheid aangrijpen
om zijn studenten te laten ervaren hoeveel je met dit product kunt
doen. Hij wil ervoor zorgen dat alle grafische ontwerpers de
eindeloze creatieve mogelijkheden ontdekken in CorelDRAW
Graphics Suite.
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CorelDRAW”, waarin hij zijn studenten bijbrengt hoe ze een
basislay-out kunnen maken, hoe ze met op elkaar afgestemde
kleuren, kleurseparaties en -harmonieën kunnen werken en hoe
ze projecten kunnen voorbereiden voor het afdrukken.

“Het idee van doceren trok me altijd al aan en ik
merkte dat het me een goed gevoel gaf. En hoe meer
ik doceer, hoe meer ik zelf leer. Ik ben gek op deze
software. Het is fantastisch! En ik weet ook dat veel
gebruikers niet het volledige potentieel van
CorelDRAW in hun werk aanboren.”
— Ivanberg Moreira

De basis bijbrengen
Ivanberg stelde vast dat er een behoefte bestond in de grafisch
ontwerp-gemeenschap en ontwikkelde specialistische online
cursussen voor CorelDRAW Graphics Suite. De eerste cursus die hij
ontwikkelde heette “Ontdek nieuwe mogelijkheden met

Voorbeelden van illustraties uit de portfolio van Ivanberg, gemaakt met
CorelDRAW Graphics Suite

Studenten zijn dol op
CorelDRAW Graphics Suite
“Uitstekende tips! Ik vind de nieuwe
mogelijkheden van CorelDRAW geweldig en
ik ga zeker meer cursussen bekijken.”
— Alexandre Oliveira, Brasilia-DF
Ivanberg bekijkt graag de reacties van zijn
studenten tijdens het demonstreren van de tips
en trucs van CorelDRAW die hij als leergierige
gebruiker heeft aangeleerd. Studenten leren
vanzelfsprekend graag iets dat hun dagelijkse
werk in grafisch ontwerp productiever maakt en
zijn dankbaar wanneer ze nieuwe functies
ontdekken.

Visitekaartjes voor klanten gemaakt met CorelDRAW

Grafische ontwerpgereedschappen voor allerlei beroepen
“De grootste uitdaging is erachter komen wat de specifieke
vaardigheden zijn die de professionals die CorelDRAW gebruiken
onder de knie moeten krijgen, zodat ze inzicht krijgen in de
nieuwe mogelijkheden.” Ivanberg heeft als doelstelling de
creativiteit in deze professionals aan te wakkeren en aan te tonen
wat de software kan doen om het werk in elk soort branche
eenvoudiger en sneller te maken. Hij doceert de belangrijke
ontwerpprincipes, zoals de basisvaardigheden op het gebied van
kleur, hulplijnen en pagina-instellingen. Favoriet onder studenten
zijn onder andere lessen over het integreren van
ontwerpgereedschappen en functies die ze regelmatig in hun
projecten gebruiken om tijd te besparen, zoals lagen, hulplijnen,
hoofdpagina's en speciale effecten.

met CorelDRAW kunnen werken, zodat ze binnen de deadline en
het budget professioneel resultaat kunnen behalen. Elke cursus is
ontworpen met het oog op een grote groep gebruikers, en omvat
een gedetailleerd lessenplan en cursusschema. Elke les wordt op
video opgenomen en vervolgens online gepubliceerd voor zijn
studenten.
Bij zijn cursussen behandelt Ivanberg een groot aantal
onderwerpen, zoals:
Ÿ Wiskunde en CorelDRAW
Ÿ Werken met uitlijning en dynamische hulplijnen
Ÿ Functies aanpassen
Ÿ Lagen beheren
Ÿ Werken met stijlen

Toepassen van CorelDRAW-functies
in het werk van alledag
Met de online cursussen van Ivanberg leren studenten hoe ze hun
nieuwe kennis van grafisch ontwerp kunnen toepassen in hun
respectieve branches, zoals drukkerijen, ontwerpbureaus en
communicatiebedrijven. Hij leert ze specifiek hoe ze doelmatiger

Meer informatie
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang informatie over
speciale aanbiedingen en evenementen en lees het laatste
nieuws, handige tips en studielessen. www.coreldraw.com.
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