
Oszczędzanie czasu 
i pieniędzy bez utraty 
jakości
Projektowanie grafiki i nagrywanie materiałów wideo 
we własnym zakresie nie jest niemożliwe — nawet 
przy ograniczonych zasobach. Realizacja zadań we 
własnym zakresie może przyczynić się do sporych 
oszczędności czasu i środków, o czym przekonała się 
działająca w RPA organizacja dobroczynna „Refilwe 
Community Project”, zajmująca się pomocą dzieciom 
w trudnej sytuacji. Korzystając z produktów 
CorelDRAW oraz Corel VideoStudio Pro, organizacja 
Refilwe tworzy przeróżne materiały marketingowe, 
na przykład: filmy wideo, pokazy slajdów, banery, 
wizytówki i roczne zestawienia, które mają na celu 
zwrócenie uwagi na cierpienie dzieci i ułatwienie 
pozyskiwania funduszy.

Corné Engelbrecht

Refilwe Community 
Project

„Każda kolejna aktualizacja jest coraz
lepsza — łatwiejsza w obsłudze, 
oferująca więcej opcji, skrótów.
Dzięki temu realizacja zadań zajmuje
mniej czasu”.

Corné Engelbrecht

Pomocna dłoń
Projekt organizacji o nazwie Refilwe, co w języku tswana oznacza prezent, 
to wielopłaszczyznowa inicjatywa mająca na celu wspieranie mieszkańców 
ubogich osiedli wokół miasta Lanseria niedaleko Johannesburga. 
Organizacja zajmuje się pielęgnacją porzuconych niemowląt, wspieraniem 
wczesnego rozwoju dzieci przedszkolnych i opieką po zajęciach szkolnych, 
czemu towarzyszą projekty z zakresu recyklingu. Stara się zachęcać swoich 
podopiecznych do inicjatywy, a nie ich wyręczać.

Dzieci przychodzące do centrum pomocy muszą zbierać i przynosić 
materiały nadające się do odzysku, aby móc uczestniczyć w programie. 
Za przyniesione rzeczy otrzymują wynagrodzenie w fikcyjnej walucie „mula”, 
którą można wymienić na materiały biurowe, jedzenie albo środki higieny 
osobistej.

Jak ma to miejsce w przypadku wielu organizacji 
dobroczynnych, sprawująca opiekę nad dwiema 
setkami dzieci i niemowląt organizacja Refilwe 
jest w znacznym stopniu uzależniona od datków 
finansowych oraz materialnych i musi sprawnie 
zarządzać personelem obciążonym wieloma 
obowiązkami.

Menedżer ds. relacji z darczyńcami, Corné 
Engelbrecht, doskonale zna pakiet 
oprogramowania do projektowania graficznego 
CorelDRAW — tworzy w nim banery informujące 

o imprezach dobroczynnych, listy z podziękowaniami, wizytówki, plakaty 
oraz naklejki. „Każda kolejna aktualizacja jest coraz lepsza — łatwiejsza w 
obsłudze, oferująca więcej opcji, więcej skrótów, dzięki czemu realizacja 
zadań zajmuje mniej czasu” — opowiada 
z entuzjazmem.

Dzięki programowi Corel VideoStudio Pro Corné może wykorzystać swoją 
kreatywność do przygotowania pokazów slajdów i nagrań wideo, które 
prezentują zadania podejmowane przez organizację Refilwe Community 
Project.
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PODSUMOWANIE PROJEKTU
Korzystając z dużej liczby prostych w obsłudze narzędzi 
dostępnych w pakiecie CorelDRAW i programie Corel VideoStudio 
Pro, osoby działające w organizacji dobroczynnej Refilwe 
Community Project przygotowują we własnym zakresie materiały 
marketingowe ułatwiające zbieranie środków. Samodzielna 
realizacja tych zadań pozwala zaoszczędzić zgromadzone fundusze 
i skrócić czas realizacji.



Dowiedz się więcej
Subskrybuj nasz biuletyn, aby otrzymywać oferty specjalne, 
aktualności, przydatne wskazówki i samouczki. Odwiedź witrynę 
www.coreldraw.com.Organizacja Refilwe Community Project korzysta z pakietu CorelDRAW,

projektując T-shirty, a także reklamy służące do ich promocji.
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Zaawansowane, a jednocześnie proste 
w obsłudze narzędzia
„Zgłaszając się do dużych firm z prośbą o datki, chcę zrobić na nich dobre 
wrażenie, pokazując profesjonalnie przygotowaną prezentację, a program 
Corel VideoStudio Pro pozwala na szybkie przygotowywanie fantastycznych 
materiałów” — wyjaśnia.

„Mogę nagrywać materiały filmowe moim smartfonem, tworzyć 
wideoklipy z wykorzystaniem zdjęć, importować pliki muzyczne, 
wybierać różne efekty wizualne, a na koniec wyeksportować gotowy 
produkt w wielu formatach bez utraty ich jakości. Program zawiera 
zaawansowane narzędzia, które pozwalają na swobodną twórczość 
i eksperymenty bez obaw o zniszczenie efektów dotychczasowej 
pracy”.

Możliwość tworzenia filmów we własnym zakresie eliminuje 
konieczność ciągłych konsultacji z zewnętrznymi projektantami 
i producentami 
materiałów wideo, 
co znacznie 
przyspiesza proces 
ich zatwierdzania. 
Oszczędność czasu 
to nie jedyna zaleta 
korzystania z tego 
programu; pozwala 
on także zaoszczędzić pieniądze, ponieważ nie trzeba płacić 
firmom zewnętrznym.

Zmniejszanie obciążeń
Corné wynegocjował z międzynarodowym portem lotniczym w Lanserii, 
jedynym prywatnym portem lotniczym w RPA, przez który przewija się 
około 160 000 pasażerów rocznie, możliwość organizowania 
cotygodniowych imprez promocyjnych.

W każdy piątek stanowisko informacyjne dla klientów w Lanserii zamienia 
się w stanowisko informacyjne organizacji Refilwe. Są tam prowadzone 
akcje mające na celu zwiększenie świadomości na temat problemów, 
którymi zajmuje się organizacja, oraz pozyskiwanie funduszy.
 
Tu przydają się banery służące budowaniu świadomości marki. Corné 
przygotował też pokaz slajdów wyświetlany w trybie ciągłym w sali 
odlotów. W ten sposób ludzie mogą dowiedzieć się, w jaki sposób 
organizacja przywraca nadzieję dzieciom żyjącym w trudnych warunkach.

„Organizacja Refilwe uczestniczy w wielu programach, więc pomieszczenie 
wszystkich informacji o realizowanych projektach w 30-sekundowym 
materiale nie jest łatwe. Możliwość dodawania słów, przeciągania 
i upuszczania klipów, powiększania zdjęć, tworzenia przejść oraz 
wykorzystywania efektów dźwiękowych w prosty sposób zapewnia znacznie 
szersze pole manewru przy tworzeniu pokazów i uzyskanie zamierzonego 
efektu przy znacznie mniejszym wysiłku” — wyjaśnia.
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Stanowisko informacyjne dla klientów na lotnisku w Lanserii zamienia się 
w  stanowisko informacyjne organizacji Refilwe — dzięki temu organizacja może 
się promować i pozyskiwać tak bardzo potrzebne fundusze.

„Program Corel VideoStudio Pro pozwala
na szybkie przygotowywanie
fantastycznych materiałów”.

Corné Engelbrecht
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