tltlsllilirur DArn$$A.
DAFF on saanut uuden
äänen, sillä soittoihisi on
jo vuoden alusta
vastannut Eva Båsk.
Jos olit jo kyllästynyt
meidän karjujen ääneen,

olet saanut uuden syyn
soittaa DAFFiin. Olemme
ylpeitä Evastamme!
Eva hoitaa myös yhteytemme eri medioihin ja
painolaitoksiin.

U||O$IKTRTOMUI($[T.
Taas se aika vuodesta!
Vuosikertomus on yrityksenne tärkein yksittäinen
viestintäinvestointi. Näinä aikoina on erityisen

tärkeätä, että sidosryhmänne saavat liiketoiminnastanne totuudenmukaisen ja imagoonne
sopivan kuvan.
Markkinointibudjettia

kiristettäessä yrityksen on
kohdistettava markkansa
tarkemmin, mutta tämä ei
suinkaan saa tarkoittaa
huonommin.
DAFF uskookin, että
nykyinen suuntaus on
alalle loppujen lopuks
vain tervehdyttävää.
Emme saa kuitenkaan
unohtaa, että kohdistetussa markkinoinnissa
viestinnän merkitys
entisestäänkin korostuu.

Me DAFF|ssa olemme
aina ylpeitä saadessamme tehdä kanssanne
yhteistyössä kansainvälisestikin kestävää ilmettä
yrityksenne viestintään.
Uuden taittogurumme
avulla uskomme suoriutuvamme haasteesta
entistäkin tehokkaammin,
tietysti DAFFin perinteisesti vahvaa visuaalista
suunnittelua hyödyntäen.
TEHDÄÄN YHDESSÄ
MYÖS VUODEN '93
VUOSIKERTOMUS!

IT

TAA$ Y|.AI(ERTIAIII.
Presidentit tekivät sen jälleen.

IffiII$IPI$TE.
DAFF on ylpeä saadessaan olla mukana Nuorten
Kri isi pisteen käynnistäm isessä.
kansalaisaktiivisuuden
Kriisipiste on ideologisesti
riippumaton ensiolevan avainasemassa
näitä ongelmia ratkottahoitoklinikka itsemurhaessa, joten
aikeita hautoville nuorille
ihmisille. Toiminta
oerustuu voimakkaasti

supportiiviseen hoitometodiin, ilman liikoja
analyyttisiä ennakkooaineita. Tarkoitus on
vain tarjota nuorille
alkusysäys pois masennuksen kuilusta. Klinikalle
on olemassa selkeä
sosiaalinen tilaus, onhan
suomalaisilla kyseenalainen kunnia johtaa
maailmanlaajuista
nuorten itsemurhatilastoa.
Uskomme kuitenkin
tämäntyyppisen

ONNEA VAAN;
KRIISIPISTE.

DAFFin presidentit

asiakkaillemme tehtäviin

siirtyvät maaliremontin
jälkeen takaisin kolmanteen kerrokseen.

isku ih in.

Pystymme piippuhyllyllä
keskittymään entistäkin
tehokkaammin

Muut tuotanto- ja
neuvottelutilat pysyvät
vanhoilla paikoillaan
alemmissa kerroksissa.

IT

RAK$Y.

Luomme Kriisipisteelle
goodwi I l-periaatteel la

graafisen ja markkinoinnillisen ilmeen, jonka
toivomme tavoittavan
mahdollisimman monet
silmät. Toivomme sen
myös auttavan Pistettä
saavuttamaan edes osan

tavoitteistaan.
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Sl|M|| ON l|IP.
DAFF on ollut mukana
lanseeraamassa uutta
villitystä maahamme.
Villitys seuraa maan jo
valloittanutta KARAOKEa
kapakoittemme suosittuna
oh

jelman

u

me rona.

SUMO OF FlNLANDiksi
ristimämme villitys perustuu kahteen massiivisesta latexista valmistettuun PUMPATTAVAAN
Sumopainijan "nahkaan"
ja Sumo-peruukin malliseen kypärään.

NETW||RI(IIIEW$.

Pumpattu puku saa

DAFF NETWORK esittelyssä Vertti Teräsvuori.

kirpunkin näyttämään

Vertti Teräsvuori
on Finlandiapalkinnon saanul

3OO KILOISELTA

SUMOPAINIJALTA!
Kaadettu vastustaja
suorastaan pomppii ja
kierii lattialla, kunnes
avustajat nostavat hänet
ylös. Koulutettu tuomari
takaa reilun oelin.
Ensimmäiset
SM-KISAT on kaavailtu
vielä ennen kesää.

OSALLISTU JA NAUTI!

voimakkaan
persoonallinen
nuori henkilövalokuvaaja,

Viimeksi olemme
yhdessä Vertin
kanssa toteuttaneet LT-Konsulteille koko LT:n
sataan yltävän
hen kilöku nnan

kuvaukset

henkilöstökortteja varten.
(Kuvassa esiintyvä Vertin
täti ei kuulu LT:n henkilöku

ntaan.)

Olemme käynnistäneet

Vertin kanssa useita
muitakin projekteja, mutta
ne ovat kaikki tässä
vaiheessa TOP SECRET!

avajaisissa Taidegraaikkkojen galleriassa.
Vertin viehtymys primitivismiin näkyy niin intiaaneiksi maskeeratuista
suomalaisista kuin alkukantaisiksi "tatuoiduista"
hahmoista. Näyttelyn

f

avajaisiin Vertin nenään
oli ilmestynyt poikittain
alkuasukasmainen LUU,

Poikkesimme myös Vertin
oman valokuvanäyttelyn

sillä korviin ei enää
mahtunut renkaita.

TARI(I$TTTI|T
TUNTII|INIIJAT
DAFF on suorittanut

vuosittaisen tuntihintoien
tarkistu ksen.

3T.

Tarkistetut tuntihintamme
löytyvät ilmoitusmyyntiosasta sivun alalaidasta.

IffiFTETITANNE.
Julkistamme tässä edellisen vuoden kaffetilinoäätöksen.

Kulutus: 3 tonnia.
Vahvuusaste: riittävä.
Pepto-Bismolin kul utus:
riittävä.

Tulos: kaikkien aikojen
ennätys, jopa plussan
puolella.

Kysynnän runsaudesta

johtuen olemme joutuneet
hankkimaan DAFFiin
uuden erän taattua
Kaupungin Parasta
KahviarM -ja tarjoamme
sitä rajoittamattomasti
kaikille asiakkaillemme.
Joten piipahda ja nauti!

Lisäetuna DAFFpresidentit & pääjohtaja
lupaavat tarjota todellisen

Presidentin kommentti :
"Meillä DAFFissa on
muukin galvanoitua kuin

Tule siis vierailulle niin

vessan seinä."

annetaan hautual

WHAT'S UP-DAFFin ilmoitusmyynnistä
vastaå Eva Båsk DAFFin numerosta
90-666 744. Julkaisemme ilmaiseksi yli
miljoonan markan tilauskantaan
yltävien asiakkaiden ajankohtaisia

töitå, ilmoitustilan voi myös ostaa
hintaan Lounas/staft/kokosivu.
DAFF DESIGN OY, Unioninkatu 1O B,
001 30 Helsinki, puh: 90-666 744,
faxi 90-624 049.

ideasateen!

Tarkistetut tuntihintamme vuodelle'93:
DTP/CADilt4AC-suunnittelutyö 540,-/h
DTPiCADi l\.44C-tuotantotyö 430, -/h

No Wonder We're Wonderful.rM
The Best Coffee In Town!'M
The Happy AgencyrM

Neuvottelut. rutiinit. jårjestelyt ja
valvontatyö 350,-/h.

DAFF HOTTII{E 666 744

