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llman korkeaa lämpötilaa ja
ilman suhteellista kosteutta
ei tule KESÄ. Olemmekin
päättäneet pistää heinä-
kuuksi lapun luukulle ja
heinäkengät jalkaan.

Daffin presidentti Eklund on viettänyt aikaansa
Taideteol I isen Korkeakou I u n jatkokou I utu ksessa
"Muotoilu yrityksen kilpailutekijänä"

Parhaiten meitä voi
tavoitella 27 .06-29.07
välisenä aikana Hyvinkään
Poloklubilta tai Sarfvikin
greeneiltä, kenkå soi ja
presidentti puhuu nume-
rosta 9500-500 031.

ja puheenvuoron saatu-
aan kehuivat sisäistä
kauneutta ja valtavan
mahtavaa nenää, josta
pudotettiin yksi piste.
Tuomarineuvoston
presidentti lkonen ja
äiti voivat hvvin.

Viime syksynä alkanut
projekti on säännöllisen
epäsäännöllisinä koko-
päiväkoul utusjaksoina
kuluttanut niin Antin
älynnystyröitä kuin
housu ntakamu ksiakin.

tettu toinen toistaan
parempia konsultteja
kaikilta tuotantoketjun
vaiheilta: suunnittelusta

nista tulevaisuuden-
tutkim ukseen.

Koulutuksen kansainväli-
set tavoitteet johdattivat
ryhmän myös Lontooseen,
jossa tutustuttiin ja luotiin
kontakteja mm. Seymour-
Powell:iin (teollinen
muotoilu), Wolff-Olins: iin
(yrityskuva) ja Jackie
Coooer PR:n sekä
suomalaisen vientiteolli-
suuden saavutuksiin ja
toimenpiteisiin. Kurssi
vietti myös kokonaisen
oäivän intensiivisessä
koulutuksessa London
Busineess Schoolissa,
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jossa Design
Managementin kehittäjiin
kuuluva Angela Dumas
esitteli uusien projektien
käynnistäm istä tehostavaa
sekä tehokkaasti mm.
organisaatiouudistuksiin

Building System -menetel-
määnsä käytännössä.
Kurssi tutustui myös alan
koulutukseen The Royal

alan trendeihin erilaisissa
näyttelyhuoneistoissa ja
museoissa.

Asiakkaallemme Mildola
Oy:lle tehtiin projektina
muotoi lutarveanalyysi.
Koulutukseen kuuluu myös
muita ryhmätyöprojekteja,
joista on odotettavissa jopa
konkreettisia uusia tuot-
teita. Animal Design Oy on
jo rekisteröinyt tuotteisiin
liittyen kaksi tavaramerkkiä.

Uskomme kaiken tämän
antavan paljon lisäarvoa
asiakkaillemme tehtäville
toimeksiannoille.

Luennoitsiioiksi on kiiku- soveltuvaa uutta Totem

liiketalouteen, markkinoin- college of Art:issa sekä

QUtEtl| IAURA,
tai ainakin 2. perintöprin-
sessa, on saanut 17.huhti-
kuuta toiseksi nimekseen
Kristiina. 1 . perintöprin-
sessan (Paula) tavoin,
Laura sai tuomaripisteet
9,0. Lausunnossaan
tuomarit viittasivat kädellä

WAM$PTEDAI|EAI!
Turun veistoskaupunki-
hanke on käynnistynyt yli
odotusten! Esite on saanut
osakseen pelkkää suitsu-
tusta ja koko projekti on

saavuttanut epäluulois-
tenkin hyväksynnänl
Ensimmäisen teoksen
paljastustilaisuus on
Turussa jo 20.5.!
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Arvonlisäveron astuessa voimaan 1. kesäkuuta
DAFF pesee vaikka likapyykin puolestasi.
Teimme asiakkaillemme
haastattelu kierroksen
arvonlisäveron vaikutuk-
sesta heidän liiketoimin-
taansa ja markkinointiin-
sa. lloksemme huomasim-
me, että asiakkaamme
eivät oidä ALVa minåän
peikkona tai muunakaan
metsän pikkueläimenä.
Todellisena kustannus-
eränä ALV vaikuttaa vain
aloilla, jotka eivät kuulu
ALVn piiriin.

Meillä DAFFissa ALVn
vaikutukset ovat merkit-
tävät, sillä DAFF ei ole
aiemmin kuulunut LVVn
piiriin. Mikäli lisääntyvää
taloushallinnon rutiineja
ei Iasketa, niin DAFF
ottaa ALVn vastaan
ainoastaan positiivisesti
ja kolminkertaisen "V"-
huudon saattelemana.
Ts. Valta, Valvonta ja
Vastuu kasvavat.

Asiakkaamme kokevat
tämän entistäkin
parempana palveluna.
Keskeisenä tekijänä
palvelun parantumiselle
on alihankintojen ja
erikoisasiantu ntijapalve-
luiden ostotoiminnan
siirtyminen DAFFille.

Ostotoiminnan keskittä-
minen antaa DAFF|lle
Daremman neuvottelu-
aseman alihankintoihin
nähden, jolloin asiak-
kaamme hyötyvät
alenevista kustannuk-
sista. Lisäksi DAFFin
vastuu kokonaiskustan-
nuksista kasvaa, jolloin
valvonta tarkentuu.
Ammattilaisena DAFF
pystyy ostamaan Ko.

oalvelut kustannustietoi-
semmin sekä pystyy
monipuolisemmin
kåyttämään 8 vuoden
aikana karttunutta
yhteistyöverkkoaan.
Tällöin DAFF keskittää
omat resurssinsa entistä
enemmän ydinosaami-
sensa alueille eli
graaf iseen suunnitteluun
ja luoviin ideoihin.

Ja kaikki tämä tulee
asiakkaallemme selke-
ämmässä muodossa:
yhdessä tarjouksessa ja
yhdessä laskussa.

Mitä likapyykkiin tulee,
niin ao. toiminnoissa
käytämme Lindströmiä
ja laskutamme lisäksi
omasta työstämme
350 Fim/h (+ALV).
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TEKRA on tilastollisesti (1993) maamme kahdek-
sanneksi suurin rakennusliike. TEKRA urakoi
valtakunnallisesti maa- ia vesirakennuksen,
asfaltoinnin ia talonrakennuksen alueilla sekä
valmistaa beioniteollisuuden tuotteita.
TEKRAn edelleen jatkuva salaisuutena on ollut se,

Alanen aloittivat väännön maassa ja kiviä taskuissa.

kirjanpito alkoi 1974,
jolloin Anneli ja Heikki

rautakangella eli
vesih uoltoprojektien
urakoinnin Kuopiossa.
Liikevaihto on
kasvanut 0,5
miljoonasta
240 miljoon
keh ityksen
ollessa tasaista ja
nopeaa.

Otsikkoon viitaten on
kasvua odotettavissa,
sillä talonrakennus on
TEKRAn toimialoista
uusin ja näkymät TEKRAn
osalta hyvät. TEKRAn
menestymisen

että yhtymässä on aina
pidetty jalat tukevasti

Ts. kiinteät kustannukset
on aina pidetty kurissa.

Meillä DAFFissa
ei ole ehditty

yhteistyömme
alettua, sillä

markkinointiviestinnän
ensimmäiset työkalut,
yritysesite ja asiakaslehti,
oostitetaan rakennusalal-
le jo ennen juhannusta.
Esitteen ja vaikka Pari
moottoritietä voit siis
tilata nyt myös suoraan
DAFFista.

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

töitå, 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, shoe: 9500-500 031

Tarkistetut tuntihintamme vuodelle'94
DTP/CAD/MAC-suunnittelutyö 540,-/h
DTP/CAD/MAC-tuotantotyö 430,-/h
Neuvottelut, rutiinit, järjestelyt ja

valvontatyö 350,-/h. (ei sis. ALV)

No Wonder We're Wonderful.rM
The Best Coffee In Townlil
The Happy AgencyrM

DAFF H0THI{E 666 744


