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Olemme nimittäin työskennelleet uudessa
teessamme io vuodenvaihteesta.
Toimintamme on ollut jatkuvasti niin vilkasta, että
emme ole ehtineet muuta
kuin työntää plugit
seinään tärkeimmistä
koneistamme (kuten
KafferMvedenkeitin ja
ratio) ja käydä töihin.
Uuden toimiston sähkö on
havaittu vähintääkin yhtä
nopeaksi ja ainaskin yhtå
luovaksi kuin vanhassa
osoitteessammekin, joten
KalferM on vähintäänkin
yhtä poppaa ja ainaskin
lähemoänä Stoccaa!

Itsensä voi kutsua
KafferMlle numerosta
666 744 tai kirjallisesti
ilmoittaa tulostaan fax:iin
624 049.
KafferMosoitteemme on
Rikhardinkatu 4 B, 4.krs,
niille jotka kulkevat omia
polkujaan ja aikojaan
Tervetuloa!

Presidenteillä on myös
uudet kiiltävät kengät:
oikea kengännumero
950-s00 0303 (Antti) ja
vasen kengännumero
9500-500 031 (Jouni).
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Evan sukunimi ei ole iälleen-kerran muuttunut,
vaan DAFFin ia Evan pitkään kestöneen yhteistyösuhteen on katkaissut io aatelismaineen saavuttanut Benefon.
kiinni numerosta
Benefon näet teki Evalle
9400-938 008. Vielä kertyötarjouksen, josta e'
ran onnea ja menestystä
Eva
on
kieltäytyä:
voinut
Evalle ja tsenefonille!
toiminut Benefonin
markkinoi ntiassistentti na

10.05. lähtien.

lhan oikeasti Salo ei ole
kaukana ja puhelimetkin
toimivat, niin että Evan
saa jatkossa parhaiten
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Me DAFFissa jäämme
toiveikkaina odottelemaan, koska loistava
yhteistyösuhde jatkuu
loistavana asiakassuhteena.
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Meria on uusi Madame DAFF,'sillä Meria on
ehd-ottomasti DAFFin kaunein ia ainut nainen.
Merjan kiistattomiin
ansioihin kuuluu myös se,
että hän lisäsi DAFFin
lapsikatrasta kertaheitolla
3:sta 5:een (Senni 3v. ja
Emma 2v.), joten DAFF|n
Kaff erM keskustel

u

issa

vaipat ne vaan vaihtelee.

Merja on aloittanut DAFFissa maaliskuun alussa ja
hänen työkuvaansa kuluu
mm. ahkera kirjeenvaihto.
Jos saat Merlalta kirjeen,
niin muista maksaa se
ajoissa: Merja on iloinen,
Merja ei unohda ja Merja
tietää missä asut.

A$IAIfl(AITAMMT

kerromme seuraavaksi vain uusimmille asiakkaitlemme tekemistämme uusimmista töistä.
PHILIPS viestintä- ja

tur-

VR tiedottaa oikoralahank-

vallisuusjärjestelmätovat keestaan, minkäDAFF
julkistaneetmyyntimies- höystäävinhallagrafiikalla
kiloailun eli B-to-B -suora 220 km/h:ssa. SUOMEN
on postitettu. Toivottavas- PÖRSSIMEKLARIT ry on
ti kaikki voittavat. NOKIA nostanut osakkeidensa
ei messua turhaan, sillä
teimme todella *"r,tuiiån
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PORT toimii yli
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kortteja, faxlomakkeita, ... visuarrsoi DAFFTn ie(emå

nousujohteinen tunnus'
HELSINGIN HUHTIKUU:I|e
tehtiin
Sharks'tunnuksen
BETONITERÄXSETosaa

rikkoa

vääntäämitä-vaanteräs- puhtaaksipiirustustyölip-

palakin painatusta varten.
tangosta, ja paljon.
Valitettavasti emme saaMARIMEKKO saa osakseen tuote-esitteitä, lehti- neet työnäytteitä' koska
Sharks ei voittanutkaan
ilmoittelua ja muuta

grafiikkaa.Tärkeäpäivä

koripallonsuomenmesta-

on 6. kesäkuuta, mutta se ruutta 1995. Ehkä ensi
on vielå ehkä salaisuus. vuonna. Siihen asti pidetään Pää kYlmänä.
rr
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ensi vuonna.
Tänä vuonna olemme
vasta 9-vuotta, mutta
haluamme varmistaa

osallistumisesi 1 O-vuotis
pippaloihin, jotka pidetään

asiantuntiioitamme, ainakaan
iltaisin tai viikonloppuisin, ioten suosittelemme
numeroa 950-500 3676 alitaiuntaasi.
Me emme pihtaa

torstaina 20.06.1996
myöhemmin ilmoitetta-

vassa paikassa. Kutsu
tulee noin vuoden päästä,
joten tarkkaile postiast.

painotekniikasta' Pena
toimii yksityisyrittäiänä ja
yrittäjänä yrittää tulla

Numerossavastaa"Pena"
eli Herttovuo ja häneltä
voit kysyä kaikkea laitteisto- ja ohjelmisto-

luoksenne ongelma-,

hankinnoista,ohjelmien virhe-,ruuhka-,sairauskäytöstä sekä tulostus-

ja

ja asennustapauksissa.
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Viime syksynä Marimekolla ei ollut vielä yhtään
arkkitehdit Antti E-kluld.ia Animal-Dedign tuotetta. Nyt niitä on noin

Animal Design Oy:n
Nicolas Favöt oriat suunnitelleet Marimekolle
uuden myymälän aivan Helsingin ydinkeskustaan.
Noin6.6.1995avattavan Voimakkaastivärjätyt
puukuvioiset Lehmäuuden Marimekko-myykassa, Pensaspenkki,
mälän idea oli alunperin
Linnapukukoppi ja Pieni
erilaisten vhdenkoon
tuotteiden kioski. Siitä tuli Näyttämö tuovat värik"Maailman suurin kioski" kyyttä, inhimillisyyttä ja
eli 200m2 Pohjois-Espalla eläimellisyyttä liikkeeAkateemista Kirjakauppaa seen. Myymälän kummassakin laidassa näyteikkuvastapäätä.
nassa on liikuteltava
ns. pieni näyttämö,
Myymälän sisustus
joihin tulee
on toteutettu "When-lvaihtuvia
Go-A-Shopping"teatterilavastu ksen

pienoismallin jättimarsena

suurennoKSena.

Kaikki
kalusteet
seisovat

pyörillä, tuote- {
ständien litteät etupanelit
ja mustavalkoinen rasterikuvio korostavat valokopiomaista vaikutelmaa.
Eklundin kehittämät
2D3D-kalusteet on vietv
äärimmilleen Andyhill
Design Oy;n
valaisimissa,

jotka on
valmistettu
kaksi

millimetriä
paksusta
sähköä-

tuotei nstal laatioita.
Myymälän lattiaan
suunnitelijat maalasi-

vat epoksihartsimassalla eläimien ja
hämähäkkien kuvia.

Lattia, kalusteet ja katto
voidaan jakaa noin
kolmeen erilliseen teemaan, "maasta sinä olet
tullut", "elämå on kulutusparatiisi" ja "taivas on se

WHAT'S UP-DAFFin ilmoitusmyynnistä
saat lisåtietoja DAFFin numerosta 90666 744. Julkaisemme ilmaiseksi yli
miljoonan markan tilauskantaan yltävien
asiakkaiden ajankohtaisia töitä,

tehtävänä

Antti Eklundin

Palmu. Kankaita on

Marimekko-tuotesuunnit- kolmeaerikuviokokoa,

teluprojektissa on ollut
toimia kokonaisuutta
ohjaavana kapellimestarina

eli

^
qC-

^^^5(-f^'L/. ^ _ "oJ_Ja- -;5-
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Mittava

joista valmistetaan
lukemattomia tuotteita'
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nä sarjalla erilaisia Ötot<rairankaita. 5 -C
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Kankaat perustuvat
\+
kaksikerroksiseen tA I
kuviointiin, jossa kuviot
\\
\
kertautuvat eri rytmissä.
julkistetaan ALESSlltakin tuttu
Ensimmäisenä

Lisko, jonka pohjakuviona
toistuu Matokatti. Syksyllä
tulee Liskon rinnalle
Perhoskoira, pnka
pohjana on Koivu ja

TuotePalettiin
kuuluvat
Kauluspaidat,
Farkkurotsit ja
-shortsit,

Nyörishortsit' T-

p"io"t, vo-t-

paidat, Kassit,
Bandanna, Sateenvarjo, Silkkipaita, Silkkikravatteja, Esiliina, SkissiKrrJoJa seKa

kankaattomia tuotteita
kuten Puiset Rintakorut ja
Hopeakorut.
Tulossa on niin Pussilakanaa, Anorakkia kuin

Talvifarkkurotsiakin.
Okei, relax.

toisenlainen paratiisi".
"Uusi Myymälä toimii
kulma- tai kompas-

|1 tuskivenä Marime-

.,.

:
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kon uusiutumiselle. Uudet
kohderyh-

,,

mät

löytävät
Marime-

johtavasta ;77
materiaalista. Muut
kalusteet, ns. näyttelijät,
ovat detaljoinniltaan,
väreiltään ja materiaalitunnultaan aivan kuin
toisesta maailmasta.

60.

tukseen ja sisustus taas
puolestaa sopii heille.",
toteaa Kirsti Paakkanen.

ilmoitustilan voi myös ostaa hintaan
Lou n as/staff/ko ko sivu.

DAFF DESIGN OY, Rikhardihkatu 4 B,
00130 Helsinki, puh: 90-666 744,
tax: 90-624 049, shoe: 9500-500 031.

Tuntihintamme vuodelle'95:
DTP/CAD/NIAC-suunnittelutyö 540,-/h
DTP/CAD/N/ACtuotantotyö 430,-/h
Neuvottelut, rutiinit. järjestelyt ja
valvontatyö 350,Jh. (ei sis. ALV)

No Wonder We're Wonderful.rM
The Besl Coffee In TownlrM
Just About The Best Tea In The WorldrM
The Happy AgencyrM
lf You Can't Beat Them, Join UsrM

DAFF H0TH]{E 666 744

