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P(T)AINIRUII|.
llppo Pohjolan lyhytelokuva voitti Tampereen

lyhytelokuvajuhlilla kotimaisen sarjan ja yleisöäänestyksen. Kansainvälisessä sarjassa se sai
erikoispalkinnon.
"P(l)ain Truth oli taivaan

gian yhdistäminen perin-

lahja Tampereen lyhytelokuvajuhlille. llman sitä
voisi suomalaisten osuudesta sanoa, että menneisyys on hyvin hallussa,
mutta nykyajasta ei ole

teiseen kerrontaan avaa

kuultukaan." H.S. 15.3.93.

mahdollisuuden tarinan
kertomiseen tuoreella

tavalla -pikemminkin
abstraktioiden kuin konkreettisen "rautalangasta
vääntämisen" kautta.

ennakkoluu lottomalla

DAFFin tuote- ja sisustussuunnitteluun erikoistunut
sisar Animal Design Oy
suunnitteli ja toteutti

tavalla. Uuden teknolo-

elokuvan lavasteet.

P(l)ain Truth pyrkii kartoittamaan elokuvan
kuvakieltä uudella,
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$PR$At lruilNnA.
Parhaat Suomalaiset Julisteet valittiin iälleen
kerran, nyt vuodelta 1992.
DAFFin Suomen Punai-

selle Ristille suunnittelema Al DS-valistusjuliste
"Venäläinen Ruletti" sai
tunnustusta ja tuli valituk-

si Parhaat Suomalaiset
isteet-näyttelyyn.
Kilpailun tuomariston
puheenjohtajana toim
Professori Kyösti Varis.

Ju
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Työ toteutettiin yhteistyössä lmpressionist
Advertising Oy:n kanssa.

"Venäläinen Ruletti" on
osa neljän julisteen sarjaa, joka on nähtävillä
koko komeudessaan

Joukkoihimme liittyi
13.4. alkaen kaksi kovaa
nykypäivän lupausta,
tulevaisuuden tekijää.
Peter Gibson on alkujaan
Lontoosta, mutta puhuu
myös hoono soomi;
Rami Hakala opiskelee

Hollolassa, mutta puhuu
myös ruoka suussa.
Kiitämme kaikkia
asiakkaitamme, jotka
tarjosivat työharjoittelrjoillemme konkreettisia
työtilaisu u ksia.
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DAFFin seinällä

Kaupungin Parhaan
KafferM n äärellä.

F*g*;irsår#frTil'$l$trry

IIIAN PIHAI.IA!

NTTWOilN[W$.
DAFF NETWORK esittelyssä lmpressionist
Advertising Oy ia lmpressionist Business
Developer Oy.
KaiHakkaraisenvetämät johdonmukaisiamarkkilmpressionist

Advertising

Business
ja
analysoi markkinoiden
odotuksia ja asiakastarpeita sekä opettaa yrityksiä hyödyntämään hallussaolevaa tietoansa.
lmpressionist

lmpressionistAdvertising

Selkeimmän kuvan
lmpressionistien toiminnasta saat tilaamalla heidän uunituoreen esitteensä DAFFista tai suoraan
Kai Hakkaraiselta numerosta (90) 624 144.
Suosittelemme esitettä jo

Oy puolestaan

taitonkin vuoksi ODAFF.

Developer Oy tutkii

PIHA!-messut ovat jälleen tulossa. Yhtä varmasti

kuin kevät koittaa ja lumi väistyy, tulppaanit
nousevat maasta ja ruusut puhkeavat kukkaan.
Riihimäen Messut Oy:n
järjestämillä PIHA!-messuilla kävi viime kerralla
yli 25.000 kävijää.
PIHA!-messut on pihan ja
puutarhan erikoismessut
niin alan rakentajille kuin
harrastajillekin. PIHA!messujen näyttelyssä
tänä keväänä mm. allergikon piha. hyötykasvit, jätteiden lajittelu, kompostointi, kotimaiset kasvit ja

yrtit, luontopiha, pihapelit
ja -leikit, pihasuunnittelu,
pihan rakenteet, ohjelmaa
lapsille,..,
Osallistu sinäkin, ja
teemme yhdessä näistä
kaikkien aikojen onnistuneimmat PIHA!-messut!
DAFFilla on ollut kunnia
osallistua vuosittain myös
ERÄ- ja KrERRÄTYSmessujen graafiseen
suunnitteluun.

nointiprosesseja tutkit-

räätälöi

I|YUIN MTN[[.
DAFF:in tulos karkeasti 2,3 miljardia
parempi kuin Nesteellä.
Tilinpäätöstietojen ju lkistamisen jälkeen voidaan
todeta DAFFin pärjänneen huomattavasti
paremmin kuin valtionyhtiö Neste. Neste teki
yli 2,3 miljardin tappion
lähes monopoliasemas-

taan huolimatta. DAFF|n
positiivisempi tulos on
saavutettu jopa merkittävästi oienemmällä henkilökunnalla kuin Nesteen.

"Ei tätä nyt yllätykseksikään voi sanoa" totesivat
DAFFin presidentit kuin
yhdestä suusta.
DAFFin hallittu kasvu
perustuu myyviin ideoihin,
palveluun, tehokkuuteen,
ja toimitusvarmuuteen.
Eikä Kaupungin Paras
Kaffe"'kaan ole tahtia
haitan n ut.

EOTI|AM DATFOPOTI$.
LT-Konsultit Oy suunnittelee asiakkailleen ympäri
maailman laajoja kokonaisuuksia kaupungeista

moottoriteihin ja ympäristöanalyyseihin.
LT-Konsulttien yli sadan
hengen insinööri- ja
asiantuntijaryhmä vastaa
suurista ja kunnianhimoisista yhdyskuntasuunnittelu ja -konsultointiprojekteista Suomessa ja
ulkomailla.
LT:n ehkä merkittävin
projekti ainakin Leskisen
mielestä on ns. Juicen
Tori Juankoskella.
WHAT'S UP-DAFFin ilmoilusmyynnistä
vastaa Eva Båsk DAFFin numerosta
90-666 744. Julkaisemme ilmaiseksi yli
miljoonan markan tilauskantaan
yltävien asiakkaiden ajankohtaisia

LT-Konsulttien ja DAFFin
asiakassuhde alkoi -91

liikemerkin päivityksellä
ja on jatkunut laajasti
markkinointiviestinnän

työkalujen suunnittelulla.
Nykyisin LT:n patteristoon
kuuluu laaja valikoima
suomen-, englannin-,
saksan, viron- ja venäjänkielisiä esitteitä.
t0ita, ilmoitustilan voi myös ostaa'
hintaan Lounas/staff/kokosivu.
DAFF DESIGN OY, Unioninkatu 10 B,
001 30 Helsinki, puh: 90-666 744,
fax: 90-624 049.

Tarkistetut tuntihintamme vuodelle'93
DTP/CAD/MAC-suunnittelutyö 540,th
DTP/CADiN,4AC-tuotantotyö 430,-/h
Neuvottelut, rutiinit, jårjestelyt ja
valvontatyö 350,-/h.

No Wonder We're Wonderful.rv
The Best Coffee In TownlrM
The Happy Agencyrv

DAFF HOTLII{E 666 744

