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płynnie realizować zlecenia, ponieważ jest niezwykle 
przyjazny dla użytkownika”, stwierdza Neal. 
„I właśnie na to natychmiast zwrócili uwagę klienci”.
Urzeczywistnianie pomysłów i wizji 
za pomocą pakietu CorelDRAW®.
Kiedy Tom French i Rhonda Neal zakładali ponad 
14 lat temu firmę Identity America, mieli pozornie 
prostą strategię — pomóc klientom poprawić ich 
wizerunek. Dysponowali dużym doświadczeniem 
w branży systemów oznakowania i aby wprowadzić 
tę strategię w życie postanowili wybrać znane 
narzędzie. „Pakiet CorelDRAW był dla nas idealny 
od samego początku”, wyjaśnia French.

„Chcieliśmy tworzyć kolorowe prezentacje 
przedstawiające pomysły klientom, jednak 
potrzebowaliśmy również oprogramowania, które umożliwi 
zachowanie technicznego wyglądu rysunków wstępnych, 
wraz ze wszystkimi wymiarami i specyfikacjami”, tłumaczy.

Testowali programy różnych firm, jednak doszli do 
wniosku, że żaden z nich nie oferował tak prostej 
obsługi i możliwości technicznych, ani nie pozwalał 
na korzystanie z równie wielu formatów plików, jak 
pakiet CorelDRAW. „Dzięki niemu mogliśmy

Duch współpracy
Pełne pasji i entuzjazmu podejście do klienta 
znajduje odzwierciedlenie w haśle reklamowym firmy 
Identity America: „Firma, z którą możesz się 
identyfikować”. Wiedzą, że sukces firmy jest 
uzależniony od sukcesu i zadowolenia jej klientów. 
Świetna znajomość pakietu CorelDRAW pozwala im 
na kreatywne budowanie wizerunku marki, z której 
klient będzie dumny.

„Nasza wyobraźnia i pakiet CorelDRAW pozwoliły 
utworzyć wiele marek”, wyjaśnia Neal, 
„a oprogramowanie jest dla nas dodatkowym atutem. 
To podstawa naszej pracy”.

„Codziennie korzystamy z pakietu CorelDRAW”, 
dodaje French, „który robi dokładnie to, co chcemy. 
Możemy wykorzystać pliki z etapu projektowania 
definiujące profile do mechanicznego wycinania 
i pracować na nich na każdym etapie zlecenia”.

Pakiet CorelDRAW pomaga projektantom firmy Identity America przygotowywać rysunki techniczne i architektoniczno-budowlane, z których  
mogą korzystać na każdym etapie zlecenia — od projektowania po wdrożenie.



W firmie Identity America typowe zlecenie dotyczące 
systemów oznakowania przechodzi cztery etapy. Etap 
pierwszy to wstępny pomysł, poznanie klienta 
i opracowanie wyglądu oznakowania. Etap drugi to 
przeniesienie pomysłu do programu graficznego oraz 
opracowanie rysunków technicznych wraz z wymiarami 
i rzeczywistymi specyfikacjami. Etap trzeci polega na 
przygotowaniu elementów koncepcyjnych do produkcji. 
Etap czwarty to proces produkcji, który może obejmować 
przeniesienie projektu na inne materiały oraz nośniki 
marketingowe.

Zadowolony klient to ten, który wraca
Jednym z projektów, którym zajmowała się firma Identity 
America, było zaprojektowanie oznakowania dla jednej 
z filii banku MCNB w Princeton w Wirginii Zachodniej. 
„Prezentacja od razu wywarła na nich ogromne 
wrażenie”, wyjaśnia Neal. „Stwierdzili, że żadna ze 
startujących w przetargu firm nie zaprezentowała takiej 
jakości usług. Od tamtej pory regularnie słyszymy takie 
opinie od naszych potencjalnych klientów”.

Osoby podejmujące decyzje w banku MCNB były pod tak 
dużym wrażeniem prezentacji i jej późniejszej realizacji, że 
chwalili firmę Identity America nie tylko za to, że pokazała 
im „nie tylko kim są, ale również kim mogą być”. Od 
tamtego dnia relacje rozkwitły do tego stopnia, że Identity 
America zajmuje się wdrażaniem nowych projektów 
obejmujących tworzenie systemów oznakowania dla 
wszystkich banków regionalnych MCNB.

Od rysunku technicznego do 
profesjonalnego projektu

Oprócz tworzenia nowego oznakowania budynków dla 
banku MCNB firma Identity America zajmuje się również 
projektowaniem papieru firmowego, broszur, wizytówek, 
kart płatniczych i kredytowych, kopert oraz portfolio. 
Pracownicy firmy korzystali z pakietu CorelDRAW 
w trakcie całego procesu i są szczególnie zadowoleni 
z możliwości eksportowania projektów do wielu formatów.

„Dzięki pakietowi CorelDRAW pomagamy naszym 
klientom w tworzeniu wizerunku ich firm”, tłumaczy Neal. 
„Chcemy, żeby identyfikowali się z firmą i byli dumni ze 
swojego wizerunku”.

Firma Identity America zaprojektowała nowe aplikacje bankowe 
dla telefonu iPhone i urządzeń przenośnych. 

W ostatnim czasie firma Identity America była 
odpowiedzialna za projektowanie aplikacji bankowych 
na urządzenia przenośne, tworząc wersje dla 
telefonów iPhone i telefonów z system Android. 
Potwierdzeniem możliwości firmy Identity America 
i dbałości o najdrobniejsze detale jest opinia starszego 
wiceprezesa banku MCNB, Randalla Hatfielda.

„Jeżeli chcecie prowadzić interesy z innowacyjną 
firmą, która przykłada dużą wagę do komunikacji oraz 
wciela wasze pomysły w życie, Identity America to 
właściwy wybór. Tom French i Rhonda Neal zawsze 
mieli dla mnie czas i tworzyli wspaniałe produkty. 
Uważam, że ich systemy oznakowania i inne projekty 
graficzne są na niesamowitym poziomie, a rezultaty ich 
pomysłów można zobaczyć w postaci finalnych 
produktów”, mówi Hatfield.

Zbiór profesjonalnych prac wykonywanych na rzecz banku MCNB 
przez firmę Identity America obejmuje projektowanie papieru 

firmowego, broszur, wizytówek, kopert, kart płatniczych 
i kredytowych oraz wielu innych elementów.

Po ponad 14 latach spełniania oczekiwań klientów 
firma Identity America jest niezmiernie zadowolona ze 
sposobu, w jaki pakiet CorelDRAW pomaga jej 
w osiąganiu zamierzonych celów. Mając świadomość, 
że klient jest najważniejszy, projektanci czerpią 
również dumę z pełnych zachwytu opinii i zleceń, które 
dostają z nieoczekiwanych miejsc.

„To najlepsza opinia dla pakietu CorelDRAW”, 
tłumaczy French. „Kiedy wysyłamy schematy do 
naszych podwykonawców, zdarza się, że architekci 
zwracają się do nas, żebyśmy zrobili projekty za nich. 
Są pod tak dużym wrażeniem przejrzystego wyglądu 
rysunków technicznych. To mówi samo za siebie”.


