
In 2007 werd Zazo ingehuurd door Mauricio de Sousa Produções, een 
'veteraan' met 50 jaar ervaring in de stripboekbranche in Brazilië, om 
de activiteiten van het bedrijf te moderniseren en stroomlijnen. Het 
bedrijf, met een personeelsbestand van 500 medewerkers, had een 
groot aantal kunstenaars in dienst, van ontwerpers en ininkters tot 
schrijvers en illustrators, die samenwerkten aan animaties voor 
televisie, speelgoed en licentiewerk. Het bedrijf kwam voor steeds 
grotere uitdagingen te staan door kortere deadlines, een beperkte 
productiecapaciteit en de fysieke opslagruimte die was vereist 
voor het opslaan van de definitieve potloodtekeningen en 
illustraties.

Grote ontwerpwaarde
CorelDRAW Graphics Suite vormde de ideale 
oplossing voor Mauricio de Sousa Produções: 
hiermee kon het bedrijf meer en beter 
produceren, en tegelijkertijd kosten en overhead 
terugdringen. “De overstap naar CorelDRAW was het 
beste besluit dat we hebben genomen”, aldus 
Zazo. “Door gebruik te maken van digitale 
technologie konden we de productie verhogen en 
kosten verminderen, zonder dat we meer 
personeel in dienst moesten nemen of een grotere 
ruimte moesten zoeken. Ondanks de 
bedrijfskosten voor het trainen van personeel in 
de nieuwe ontwerptechnologie, leveren we 
nu aanzienlijk betere illustraties en 
bereiken we een grote besparing aan 
papierkosten, zodat we een 
echt financieel voordeel 
behalen”, voegt Zazo 
toe.

“Sinds de overstap op CorelDRAW hebben we een nieuwe reeks actie- 
en spionagestrips gemaakt met de naam Mônica + 18 die online en 
in druk zal verschijnen”, legt Zazo uit. “Voor een bedrijf dat al zo lang 
in de branche actief is, vormt dat het harde bewijs voor de grote 
commerciële waarde waarover we dankzij deze krachtige technologie 
beschikken.”

Een oud stripboekbedrijf 

nieuwe trucs aanleren 
®met CorelDRAW  

Graphics Suite
Zazo legt uit hoe je je beste ontwerpwerk levert 

voor minder

Zazo, een ervaren ontwerper en animator, gebruikte 

normaal gesproken potlood voor het ontwikkelen van 

figuren, en betaalde een ininkter voor het toevoegen 

van de definitieve kleur. Hij ontdekte CorelDRAW 

Graphics Suite voor het eerst in 1996, toen een vriend 

zijn illustraties scande en een prachtig, kant-en-klaar 

stripboek maakte met de ontwerpsoftware. De kwaliteit 

die werd geleverd en de snelheid waarmee een 

superieur en professioneel ogend product kon worden 

gemaakt, overtuigden Zazo om zijn ontwerpproces te 

automatiseren met CorelDRAW Graphics Suite.
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Gemaakt voor ontwerpers
In de animatiebranche is vectorsoftware als CorelDRAW van cruciaal 
belang voor de creatie van hoogwaardige en gedetailleerde 
illustraties. “De vectoren van CorelDRAW kun je eenvoudig 
manipuleren, waardoor het veel makkelijker wordt om details fijn af te 
stemmen of correcties aan te brengen.  En je kunt ook het formaat 
van vectorbestanden aanpassen, zodat je ze kunt gebruiken voor 
banners of borden zonder dat kwaliteit verloren gaat”, merkt Zazo 
verder op. “Voor het voltooien van werk maak ik graag 
gebruik van het transparantie- en schaduweffect. Het 
waren deze functies die me voor eens en voor altijd 
overtuigden om de software van de concurrentie te laten 
voor wat die was. Met CorelDRAW kan ik fantastische 
belichtingseffecten bereiken zonder dat ik extra 
tekensoftware hoef te gebruiken.”

“CorelDRAW heeft grote winst opgeleverd voor 
Mauricio de Sousa Produções”, zegt Zazo. “Het 
heeft grote kostenbesparingen geleverd en 
heeft voldaan aan de verwachtingen die ik 
had, met name op het gebied van 
opslagruimte en kwaliteit van het werk. En 
met de intuïtieve interface en de 
gebruiksvriendelijkheid is het ook nog eens 
een heel leuk programma om aan te leren.”

Fantastisch resultaat in minder tijd
Voor zijn huidige project bevindt Zazo zich nog in de beginfase 
van het ontwerp van de pagina's, maar de figuren en de 
modelbladen heeft hij al gemaakt in CorelDRAW. “Het resultaat is 
fantastisch. Deadlines vormen nog steeds een uitdaging, maar het 
zou nog veel erger zijn als ik CorelDRAW niet zou gebruiken”, legt 
Zazo uit. “Ik heb ongeveer drie dagen om elke pagina te maken, 
van onderzoek en ontwerp tot het voltooien van illustraties en het 
aanpassen van de kleuren met de software. Dat zou gewoonweg 

niet mogelijk zijn als ik nog steeds 
inktpennen en pastelstiften zou 

gebruiken”, voegt de ontwerper toe.

Zazo zegt: “Ik sta versteld van de 
eindkwaliteit van mijn werk als ik 

CorelDRAW gebruik. Ik moet altijd denken aan de tijd die ik 
kwijt was aan het schoonmaken van penselen en inktpennen. 
Ik popel nu al om te ontdekken wat ik zal kunnen doen voor 
mijn nieuwste persoonlijke project: de nieuwe strip in 
Manga/Anime-stijl.”

Een figuur met de naam "Zero", gemaakt met CorelDRAW
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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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