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IIfiITAAIINEN.
DAFFin Presidentit
kyllästyivät alituiseen
rahinaan ja vaihtoivat
vanhan kengän uudeksi.
Uusi GSM-numeromme
on 95OO-500 031 eli

ABOGOT$WAM!
Turusta tulee The European Sculpture City
WAMin, Pro Cultura Säätiön ja kansainvälisesti
valovoimaisten taiteilijoiden avulla.
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ainoastaan etuliite on
muuttunut. Emme usko
muutoksesta aiheutuvan
teille rakkoja, sillä meidän
korvaammehan uusi
kenkä tulee hiertämään.
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DAFF on mukana innosta-
vassa projektissa, jossa
Turusta ollaan ennakko-
luu lottomasti tekemässä
Euroopan kiinnostavinta
veistoskaupu n kia.

Projektin aktiivisina veto-
juhtina toimivat Wäinö
Aaltosen Museon johtaja
Päivi Kiiski ja Firenzeen
rakenteilla olevan
Modernin Taiteen Museon
johtajaksi valittu Amnon
Barzel Turun kaupungin-
valtuuston ja Pro Cultura
Säätiön valtuuttamina.

Projektiin on kutsuttu
kansainvälisesti arvos-
tettuja taiteilijoita, mm.
Ann & Patrick Poirier,
jotka ovat luonnostele-
massa vanhaan kaasu-
tehtaaseen teosta nimeltä
"A Room for Experience
of Loneliness". Mario
Merz tulee kirjoittamaan
yli sata meträ korkean
tehtaanpiipun kylkeen
suurin neonkirjaimin
kasvien ja spiraalien
salaisen kasvuformulan
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eli Fibonacci-numerosarjan.
Anish Kapoor luonnostelee
oeruskallioon louhittavaa
"a space for self"-tilaa.
Micha Ullman luonnostelee
Turkuun uutta toria, josta
nousee "näkymättömän"
laivan runko. Kotimaisista
taiteilijoista mukana on mm.
Alvar Gullichsen, jonka
satama-alueella sijaitseva
"Atomic Sucker" perustuu
uuteen LLBH Bonk Busi-
ness Inc -teknologiaan.
Muita projektiin kutsuttuja
taiteilijoita ovat mm. Per
Kirkeby, llya Kabakov,
Tatsuo Miyajima, Tony
Cragg, Ken Ensworth,
Markus Raetz, Susana
Sofano, Gilbert Zorio,
Thomas Virnich. Jonathan
Borofsky ja Vim Delvoye.

Koska projektin rahoitus
tulee tapahtumaan pää-
asiassa kansainvälisten
suuryritysten ja säätiöiden
avulla, on projektia esitte-
levälle graafiselle aineis-
tolle asetettu erittäin kor-
keat vaatimukset, nimittäin
The DAFF-StandardrM.
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Tätä silmälläpitäen
Presidentti lkonen onkin
aloittanut golfin harjoit-
telun suoraan viimeiseltä
reiältä, ja toivookin, että
ensimmäiset 18 sujuisi
paremmin jo ensi kesänä.
Kohota siis itsetuntoasi ja
varaa Jounilta peliaikaa
jo tänään.

RAK$Y.
P residenttineuvoston
täysistunnossa 181093
on kaksiäänisesti laulettu
ja nimitetty Eva Båsk
DAFFin tuotantoyhteyk-
sistä vastaavaksi
henkilöksi.

SIMO$EUNAilUONTTTTA
Macciä yhtä hyvin kuin
muovailusavea.
Yhteistyömme on alkanut
f reelancer-pohjalta.

GOLTilEUUOilt[IJA.
Vaikka vaatimattomissa
tiloissamme tarjoamamme
kaupungin paras kafferM
onkin vastustamatonta,
olemme katsoneet oar-
haaksi antaa asiakkail-
lemme mahdollisuuden
päästä puhumaan asiois-
ta hieman isommissa
tiloissa ensi kesänä.

Eivaan MARKO SIMONEN
on valmistunut Lahden
Muotoiluinstituutista, jossa
ooetetaan vääntämään

IUOTANTOYI|TEYIIEI.
Lähes vuoden kestäneen
yhteistyömme aikana
olemme havainneet, että
tuotantoyhteyksien
hoidossa Eva on tehnvt
itsestään korvaamat-
toman.
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DATF ON O$A NETWORI(Il|[W$.

YRITY$I(UUAA$I.
DAFF NETWORK esittelyssä Typocenter Oy.

Daff Design Oy on mainostoimisto, ioka omin-
takeisen ja iloisen graafisen suunnittelun ia
luovien ldeoiden avulla edistää asiakas-
yritystensä liiketoimintaa yritys- ia tuotekuvien
kautta.
Yrityskuvasta voi kirjoit-
taa vaikka romaanin,
mutta välttämättä siitä ei
tarvitse kirjoittaa riviä-
kään, sillä yrityskuva on
mielikuva yrityksestä,
mikä kehittyy ennakkoku-
vien ja kokemuksien
kautta. Tiivistettynä mieli-
kuvan muodostumiseen
vaikuttaa kaikki mahdolli-
nen, mistä esimerkkiko-
konaisuuksina mainitta-
koon henkilöstö, tuotteis-
to, hinnoittelu, operatiivi-
nen toiminta, toimipaik-
katekijät, viestintä, ...

Uskomme, että mieliku-
vamarkkinointi tulee

olemaan tulevaisuudessa
keskeisiä liikestrategian
painopisteitä. Jatkamme
tästä keskustelua mielel-
lämme kaffenrM ääressä
...tuotantoteknologian
kehitys, tuotekehityksen
elinkaari, kansainvälisty-
minen, sähköiset markki-
nat, elämäntyyli...

Sinfoniaorkesteri koostuu
monista yksittäisistä,
lahjakkaista soittaj ista,
mutta soitto kuulostaa
musiikilta vasta kun
yhteensoittaminen sujuu.
DAFFin toimenkuvana on
olla tilaussäveltäjä.
Soitellaan.

Täydellinen luottaminen
tekijöihin on projektin
virheettömän kulun ja
aikataulussa pysymisen
kannalta välttämätöntä.
Kun haluamme olla
varmoja siitä, että dtp-
työskentelyssä
tekemämme tekniset
virheet (joita ei ole) ovat
vain omia virheitämme tai
että silmät ristissä teke-
mämme kömmähdykset

Tarkistetut tuntihintamme vuodelle'93:
DTP/CAD/MAC-suunnittelutyö 540,-/h
DTP/CAD/MAC-tuotantotyö 430,-/h
Neuvotielut, rutiinit, järjestelyt ja
valvontatyö 350,-/h.

(joita emme tee) tulevat
korjattua jo ennen lopul-
lista painotuotetta, kään-
nymme tulostusasioissa
Typocenterin puoleen.

Typocenterin huippu-
ammattilaiset f aktorit
osaavat tulostaa sitä mitä
me haluamme ilman että
meidän pitää aina kaikki
opettaa tai päinvastoin.

No Wonder We're Wonderful.rM
The Best Coffee ln Town|rM
The Happy AgencyrM

DAFF H0THltE 666 744

Muutoksella on tarkoitus
tuoda esiin Mildolan
yrityskulttuuriin liittyvä
palvelun asiakaslähtöi-
syys, kansainvälisesti
arvostettu huippulaatu
sekä pitkälle viety
tuotekehittely ja
kasvinjalostus.

DAFF suunnitteli Mildolan
uuden graafisen ilmeen
rypsinkukka rintapielessä.

töitä, ilmoitustilan voi myös ostaa
hintaan Lounas/stalf/kokosivu.
DAFF DESIGN OY, Unioninkatu 10 B,

001 30 Helsinki, puh: 90-666 741

ta* 90-624 049, shoe: 9500-500 031.

TAATUA LUOIINO$TA,

t||0tl|ltl0il.l$[$Il.
Entinen Öljynpuristamo
Samalla muuttui niin
tuotantoteknologiakin.

Oy on nyt Mildola oy.
tehtaan sijainti kuin

Mildola
lvlildola valmistaa
kasviperäisiä öljyjä ja
-jalosteita eläinrehuista
kylmåpuristettuun rypsi-
öljyyn.
Tåysin uudenlaiseen ja
entistäkin luonnonmukai-
sempaan tuotantotekno-
logiaan ja -logistiikkaan
Derustuvan uuden tehtaan
valmistumisen myötä
entisen Öljynpuristamo
Oy:n nimi muutettiin
Mildola ov:ksi.

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


