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Muotoilumaailman arvostetuimpiin
Italialaisyritys ALESSI on ottanut mallistoonsa
Animal Design Oy:n Antti Eklundin ia
PAP||IffiIJAM[RIflfl.
Hambergin suunnitteleman Lizard-vadin.
DAFFin presidentti Eklund luopuu vaipoistaan
Pekka

Lizard-vati on halkaisijaltaan 40cm, valmistettu
melamiinista (eli paperista ja epoksihartsista!)
ja sen pinnalla ryömivät
sympaattiset vihreät
Animal-liskot. Vadin
alapinnalla ryömivät
samat liskot, mutta
vatsapuolelta katsottuna.
Liskojen taustakuviona on

tietokoneella muokattua
suomalaista Wisa-koivua,
värivaihtoehtoina on
rhodamiini ja ultramariini.
Suomeen tuotteet saapuvat joulukuussa ja tulevat
myyntiin ainakin
Funktioon ja valtuutetuille
jälleenmyyjille. Tälläkin
hetkellä liskot ovat
sikiämåssä lisää!
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Poika tuli maailvällä oerhe olikinsiiten jo eh&
A A
Klark KentrM 3-henkinen
^maanlungisti
(1

2-henkinen, jos mukaan

lasketaan KaustinenrM,
the cat).
Poika (35009 / 50cm) ja

äiti voivat erinomaisesti!

mäisesti käsi edellä ja

sen seurauksena perintökalleus, isåltä peritty
nenä, tilapäisesti hieman
ooskella.

TUAON NYT

lffiRt$$0N.
Neljä kirjainta, joihin
voitte luottaa on nyt
kahdeksan kirjainta, joihin
voitte luottaa.

Eva nimittäin tahtoi Ollin
heinäkuun lopussa ja

sanoi, että seurustelu on
nyt lopussa ja avioliitto
at

ussa.
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UANHAAA$IAA.
Jo entuudestaan kunniaa niittäneen DAFFIn oma
esite on valittu julkaistavaksi maailman arvostetuimpiin graaf isen alan lehtiin kuuluvan
GRAFIS:ksen kahteen eri vuosiiulkaisuun:
Grafis Design '95 ja Grafis Brochures.
DAFFin esitteeseen voi
parhaiten tutustua tiloissamme

sen

KAFFErMkuppo-

äärellä.

taas tulossa. Tälläkäån
kerralla esitteemme ei tule
jåämään entisen -eikä
itsekehumme- varjoon,

Kiireisimmillesuosittelem- vaantarjoaaunohtumatme esitteemme

tilausta

postin välityksellä, sillä
uusi esitteemme on pian

toman lukukokemuksen.
No Wonder We're
Wonderful.rM

[t*=t**16i6;ig;,"'å'5iN-:Fhmå'.-^"
Pinusrreu
;'^J'ä#*

KEI$ARIN MON$IA-

MTNUUITTPU$$II.
Nordqvist on maustetun irtoteen markkinaioh-

taja Suomessa. Teekeisari Hannu Nordqvistin
ja DAFFin yhteistyö alkaa räväkästi Nordqvistin
suosituimman irtoteelaadun, Keisarin Morsiamen, pussitee-lanseerauskampanjalla TV:ssä.
Nordqvistin Keisarin Mor- Katso ellet usko! Valta-

sian pussiteen

lanseeraa-

miseksi on valmistunut
upePietu Takalan
asti kuvaama
vatsanpohjaa
kutkuttava TVspotti, jossa
hemaiseva
kaunotar tekee
teehetkestään
elämyksen
dippaamalla
teepussi

kunnallinen benji-spotti
pyörii jo ja jatkuu kohta.
Todettakoon
myös, että
DAFFissa
tarjotaan
F nykyään

Kaupungin

neliä vuotta

Viestintäpalvelu

toiminut yhden miehen viestintätoimisto, joka
tehokkaan yhteistyöverkon avulla hoitaa suuretkin toimeksiannot luotettavasti.

Ts. kuulumme Timon
tehokkaaseen networkiin
ja kääntäen. Timolla on
vahva journalistitausta
(20 vuotta, joista 12
vuotta Kauppalehdessä ja
Uudessa Suomessa),
minkä ansiosta hänellä on
lämpimät ja suorat kana-

vat tiedotusvälineisiin.

Yhteistyömme etenee
200km/h Kerava/Järven-

pää-Lahti-oikoradalla.
VR:n tulevaisuuden ratahankkeessa vastaamme
LT-Konsulttien alikonsultteina tiedotuksesta ja
vuorovai kutu ksesta.
Pitemmittä puheitta,
lukekaa lehdistä loout.

$UPER DUUPTR

Parhaan
KafferM n
lisäksi myös

Ehkä Koko
Maailman
Parasta

n

stadionin tornista
tekemällään benjihypyllä alhaalla
odottavaan kuppiin.

TeerM tä.

TURBO BOO$I[R.

DAFF on siirtynyt Power-Mac-turbo-vauhtiin.
Vaikka DAFFin vanhem- Nyt taipuvat järeimmätkin
kuvat markkinoiden
matkin myllyt ovat t
olleet aikanaan FAr, .1r notkeimmalla

MAO-mallistonr f@V

LAULAt[tlIUTEE;
UII|TTIATN MENEI.
Mutta NOKIA:lla menee lujaa!

Meillä on ollut ilo kuvittaa
Nokia Oy:n "Songs That

Työ sujui kuin tanssi
vihellellen "Heelan Gååår,

Con nect"-lau lu kirja.

Zum...".
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Timo Martikainen on

lippulaivoja, lk-c/
olemme nyt siirty-'
\t
neet seuraavaan
MAC-sukupolveen. I

mahdollisella

tavalla. On ilomme
taas työskennellä
aiatuksiammekin

;opeammin!

I|YUIN ITI(E$.

Ei ole suomen turkua, vaan tarkoittaa Teknologian Keh ittämiskeskusta.
TEKESin

Rakentamisen
Ympäristöteknologiaohjelman esite on vielä

lämmin, joten tilaa omasi
numerosta 90-693 691,
ennen kuin jäähtyy.

Tarkistetut tuntihintamme vuodelle'94
DTP/CAD/MAC-suunnittelutyö 540,-/h
DTP/CAD/MAC-tuotantotyö 430,-/h
Neuvottelut, rutiinit, jårjestelyt ja
valvontatyö 350,Jh. (ei sis, ALV)

No Wonder We're Wonderful.rM
The Best Coffee ln TownlrM
Just About The Best Tea In The Worldfr
The Happy AgencyrM
lf You Can't Beat Them, Join Usrv
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ERA-messujen uusittu ilme, markkinointikanavien

uusi jako ja kohderyhmän tarkenpus auttoivat
omalta osaltaan siivittämään ERA-messut uuteen yleisöennätykseensä.
Nelipäiväisillekymmenen- Riihimäen Messujenja
sillekansainvälisilleERÄ- DAFFinvuosikausia

Riihimäelle,
ennätysmäiset

messuille,
saapui

68.000 kävijää! (Vertailun
nimissä todettakoon, että
Helsingin

Juhlaviikkojen
oli

virallinen kävijämäärä
noin puolet siitä.)

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

jatkunut yhteistyö pyörii
jo täyttä vauhtia ensi
kevään PIHA!-messujen
ympärillä. Kaikki siis ensi
keväänä PIHAI-messuille,
jossa juhlatunnelma on
katossaan ja vain taivas
on kattona.
ilmoitustilan voi myös ostaa hintaan
Lounas/staff/kokosivu.
DAFF DESIGN OY, Unioninkatu 10 B,
00130 Helsinki, puh:90-666 744,
tay 90-624 049, shoe: 9500-500 031.

DAFF H0TH]{E 666 744

