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|.OMAI$IffELUJAA.
DAFF|n henkilökunta on
lomalla koko heinäkuun.
Kiireellisissä asioissa
rohkeimmat voivat soittaa
presidentille kännykkänumeroon 949-500 031.

EI

Viiveellä voi DAFFilaisia
saada kiinni myös DAFFin
puhelinvastaajasta
90-666 744 Iai
faxilla 90-624 049.
HAUSKAA KESÄÄ!
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MERilITIAUIA

PAII(INI||JA.
Sitten viime WHAT'S UP
DAFF|n emme ole saaneet

J%

mainittavia kansainvälisiä
graafisen alan palkintoja.

RAI($Y.

UIRU$ MARMAIAIII.

NTIWONKilEW$.

Helsingin yliopiston Virusopin laitoksen kaupallisten palveluiden ilme uudistuu.

DAFF NETWORK esittelyssä Animal Design Oy.
Animal Design Oy:n
omistuspoh.ja on sama
kuin DAFFin eli DAFFin
presidentit Antti Eklund ja
Jouni lkonen.

Portugalissa kuin Japanissakin. Useampia esineitä on myös protovarheessa Alessille ltaliaan.

HELSINGIN YTIOPISTO
VIRUSOPIN LAITOS
Uusi logo pitää sisållään
viruksen, vasta-aineen ja

Helsingin yliopiston

Virusooin laitos eli näin

maagisen saumakohdan,

kavereiden kesken Virus
Marmalade Factory on
uudistumassa ilmeeltään.
lt

jossa tutkittava tapahtuu.
Eläköön virukset!
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IURI|AAII!
Messuille osallistuminen on yrityksen markkinointiviestinnän kokonaisvaltaista toimintaa.
Messut tavoittavat
yrityksesi sidosryhmät
tehokkaasti tavoitteidesi
pohjalta. DAFF räätälöi
esiintymisesi yksityiskohtaisesti ja yksilöllisesti
tavoitteidesi ja resurssiesi
mukaisesti. Messutaoahtuman suunnittelussa
korostuu DAFF|n

m

(graaf inen suunnittelu)
sekä asiakastilaisuudet
(luovan hullut ideat!).

Nauti sinäkin työstäsi ja
tilaa messutaoahtuma
DAFF:sta, etkä messua

erikoisosaaminen:
messuosaston suunnittelu
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ll

ittatilauskal usteineen

(arkkitehtooninen suunnittelu), ilmoittelun ja
esitteiden suunnittelu

tu rhaan

Animal Design Oy on
erikoistunut puhtaasti
tuotesuunnitteluun vaikka
toimiikin myös DAFF|n
li

i

kevaihtoverol listen

töiden laskutusyhtiönä.
Animal Design Oy on
suunnitellut mm. Steel
Life:lle ruostumattomasta
teräksestä tuotteita, joita
myydään niin pohjoismaissa. Saksassa.

Animal Design Oy on
suunnitellut ja tuottanut
myös runsaasti erikoiskalusteita ja sisustuksia,

joita on esitelty niin
Habitare-messuilla kuin
kansainvälisessä
lehdistössäkin.
Tehdään töitä yhdessä:
Eläimellisellä raivolla
sympaattisia, menestyviä
ja myyviä tuotteita!
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IAMMI|LLA, I|II.JAA.
Kun rakenn usai neteoll isu uden su uret m u utokset
alkoivat, Partek tehosti palveluitaan ia yhtiöitti
eristeteollisuutensa Paroc Oy Ab:ksi.
Parocista saat saman
katon alta rakennuseristeet, tekniset eristeet,
akustiset tuotteet sekä
uudet vuorivillapohjaiset
Paroc-rakennuselementit.
Jos et vielä tiedä, mitä

näillä kaikilla tekisit, niin
soita palvelunumeroon

löytävät sinulle oikeal
eristeet uskomattomiinkin
paikkoihin.

'Mikäli et ole vielä nähnyt
uutta Parmitex akustointilevyjen esitettä, tilaa se
Paroc Oy:n akustointineuvonnasta, ja tutustu
siihen HUOLELLA,

90-39 441 ja Parocin
innokkaat neuvoiat

HILJAA", kehoittaa
DAFFin oresidentti.

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

töitä, 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,Jh
DTP/CAD/NIAC-tuotåntotyö

430,th

Neuvottelut, rutiinit, järjestelyt ja
valvontatyö 350,-/h,

No Wonder We're Wonderful.rM
The Best coffee In TownlrM
The Happy AgencyrM

DAFF HOTLII{E 666 744

