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DAFF jäähylle 20.06-04.08.1 996.
Kaupungin paras KAFFE@ narkomaaneille kesä on
kylmenee kesäksi, sillä pakkoloman aikaa, joten
jauhammevoikukanjuuria palaammesorvinääreen
jo juhannuksesta. Työ- maanantaina 5.8.1996.
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Daff Design Oy täyttää
jälleen ensi vuonna.
Reaalitodellisuudessa
täytämme 10 vuotta jo
tänä vuonna, mutta
valitettavasti vi rtuaaliava-
ruuden aikajanassa oleva
madonreikä on singonnut
juhlapöytämme maata-
kiertävälle radalle, Am-
mumme sen sieltä alas
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10 jo 1 1-vuotiaana;

heti, kun se osuu kohdal-
le, mikä laskelmien
mukaan tapahtuu tors-
taina 06.06.1997 kello
06.06 myöhemmin ilmoi-
tettavassa paikassa.
Kutsu tulee noin vuoden
päästä, joten tarkkaile
oostiasi.

EOTI|TN N[W$.
Arkkitehti on Kingi ainakin
Antin, Maken ja Paroc:n
mielestä. Paroc Oy lansee-
rasi FinnBuild-messuilla uu.
den akustiikkalevyn, joka
näyttää hyvältä, mutta
maistuu pahalta. "Parafon
King on tarkoitettu vaati-
viin alakattoihin", vannoo
p residentti.

Laiva on lastattu teräsaihi-
oilla, ensl vuoden alusta
valmiilla betoniteräksillä.
Fundia Betoniteräkset Oy
lopettaa valssaustoimin-
tansa Aminneforssissa, jos-
sa keskitytään jatkossa pal-
veluun ja jakeluun Suomes-
sa. Logistiikka toimii oman
sataman kautta luotetta-
vasti, joten välitämme beto-
niterästä aina kilo ja -metri-
hinnoin.

Nordqvistin pussit ovat
täynnä ehtaa teetä. Tilaa
meiltä kontillinen tai kaksi
erikoiseen ylihintaan.

ERÄ-maat eivät ole kauxa-
na, sillä valtava joukko hen-
kisiä -ERA- kokoontui Rii-
himäelle viime viikonloppu-
na jo Xll:ta kertaa yhtei-
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seen jotokseen ERA-mes-
suille.

Tielaitos on kestävällä tiel-
lä ja pysyy. Sisustamamme
Finlandiatalo oli Juhlase-
minaarin näyttämönä 7.-8.
maaliskuuta, mistä lähtien
leppäkerttu ja on nähty
myös ulkona.

Hai tulee ... tule siekii. TV-
spotissa kännykkäkauppa
on painunut veden alle hin-
tojen mukana, mutta silti
halvimmat NOKIA 2110i:t
saat suoraan Multivoxista.

BDN Cargo Transport Oy
on uusi kansainvälinen
kuljetusorganisaatio, joka
komeilee DAFF|n suunnit-
telemisissa vaatteissa: liike-
merkki, lomakkeisto, ilmo-
ja, esitteitä, ... Olemme it-
sekin käyttäneet BDN:ää
messuprojektissa, ja kyllä:
saimme tavaramme niin pit-
källe kuin pippuri kasvaa.

Telecom Finland Oy:n
IMOD-hanke on niin multi-
mediaa ja salaista, että
unohdin, mitä siitä saa ker-
toa. Ainakin se etenee no-
peasti ja hyvin tuloksin.

RAI($Y.lisäksi suunnitella muuta-
kin uskomatonta. Ja
suunnitteleekin.

Tule, näe, koe ja nauti
seurasta tai ainakin
Kaupungin Parhaasta
Kaff erMsta.

LI$AAP||WERIA.
Aika on keskeinen
tuotantoresu rssi : uusia
Maccejä kiihdyttävät
PowerPC-p rosesso rit,

jotka liikkuvat vähintään
120 km/h ja lujempaa ei
saa Suomessa ajaa,
kau pu ng issa.

I.I$AAPI|WIRIA.
DAFF-staff jatkaa lisääntymistä.
Tällä kertaa tuli helpolla Kriittiseksi massaksi
eli maaliskuun alusta nostettiin yhteisvoimin
DAFFissa aloitti kaksi Markku Partanen, joka
uuttaTyötäTyötäTyötäTe- voimisteleelähinnä
kevää, jotka toivat muka- kirjaimien, sanojen,
naan yhteensä kolme lauseiden, ;.. parissa.
alaikäistä. Arkkitehtina hän voi
Maarit Tevanlinna-
Alvarez on nimestään
huolimatta aito jenkki,
mutta loistava graaf inen
suunnittelija. Monikielise-
nä Maarit hoitaa myös
suhdetoimintaa oikein
ulkomaille ja vaikkapa
postitusta.
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Kansainvälinen l.D.
Magazine on palkinnut

l.D. Annual Design
Review-ju lkaisussa

tapahtuu: hedelmäiset
leikkuulaudat tulevat
tuotantoon jo kesällä,

tuona aikana kertynyt
runsaasti materiaalia

Tuntihiniamme vuodelle'96:
Strateginen/visuaalinen suunn. 540,-/h
DTP/CAD/IMAC-tuotantotyö 430,-/h
Neuvottelut, rutiinit, järjestelyt ja

valvontatyö 350,th. (ei sis. ALV)

ANIMAIOOT$BOOM.
Animal Design Oy:n poronnahkakengät ovat vää-
rinpäin jalassa, sillä vauhti eteenpäin on kova.

Animal Designin suunnit- niistä ei voi vielä puhua
teleman Marimekon Lentokentän tävsin uusi
Teatterimyymälän "1.D. minikokoinen, mutta
Design Distinction huikea myymälä avataan
Award in Environments lokakuussa.
1996":lla. Työ julkaistaan Tallinnaan on valmistunul

heinäkuussa. Ehdolla oli (Pizza Americana, Bar
yli 2000 ehdotusta ympäri Tropicana ja Grill
maailman. Mexicana), jossa on
Alessi/Twergi -akselilla erittäin soft-techvärikäs

muovinen Funny Bunny@ astiasto on myynnissä
korkkiruuvi on fiilaantunut suoraan ravintolasta.
vilmetsiln varnelsllnsa. Maastricht-sooimukset on
Marimekon liikevaihto on tehtv 06.-09.06.',|996
kasvanut 87o, omissa EuropeanDESlGNER -

liikkeissä jopa 14%, eikä messuilla.

WHAT'S UP-DAFFin ilmoitusmyynnistä ilmoitustilan voi myös ostaa hintaan

saatlisätieiojaDAFFinnumerosta90- Lounas/staft/kokosiv-.
666 744. Julkaisemme ilmaiseksi yli DAFF DESIGN OY, Rikhardinkatu 4 B,

miljoonan markan tilauskantaan yltävien 00130 Helsinki, puh: 90-666 744,

asiakkaiden aiankohtaisia töitä, fax: 90'624 049, shoe: 9500-500 03'1

ihme. Uudet tuotteet ovat
jo työpöydällä, mutta

uusi kolmen ravintolan
erittäin high-tech ravintola

sisustus. Ravintolaan
varta vasten suunniteltuja
tuotteita, kuten Mexicana-

NTTWI|RI(N[W$.
Sähköä ilmassa ia pistorasioissa. DAFF suun-
nistaa yhteistyökumppaneiden kanssa kohti
paperitonta toimistoa tai ainakin tähtiin.
DAFF on kolmen vuoden hallita ihmisiä kuin tieto-
ajan tehnyt tuotantonsa koneita.
valmiiksi sähköiseen A-luokan sähköä liikkuu
muotoon: asiakkaille on mm" seuraavien yhteistyö-

"digitaalipankkiin", jota palveluille
nyt rupeamme jälosta- TerraNova Visuals Oy;
maan sähköisien viestimi- multimedia-, TV- ja sähköi-
en muoioon. nen julkaisutuotanto
DAFF keskittyy edelleen- ViaMedia Oy; www-sivujen
kin omaan ydinosaami- tuotanto ja tietoverkkopal-
seensa (sisältöön ja velut
graafiseen suunnitteluun) KotevaOy;painotuotteiden
ia jättää bitin vääntämi- www-versiot, päivittäminen
sen moukarille, jolla on ja uudelleenpainatus.
huomattavasti helpompaa

UANI|AAA$IAA.
Melkein jo unohdettuja, mutta vielä mieltämme
lämmittäviä kyseenalaisia kunniamainintoja.
Kaupallisessa julkaisussa lkinuori MaestrommeAntti
ollut Vertti Teräsvuoren Eklundin tuotantoa oli
valokuva olikin oikeasti tai- nähtävillä Nuorten Forum
detta, ja komeilee myös 96 -näyttelyssä, joka oli
GRAPHIS PHOTOS 95 - samalla ORNAMOn 120-
vu os i ki rj assa. vuotisju h lanäyttely

kumppaneiden "sorveissa" :

Tele; kovalevytilaa ja alusta

No Wonder We-re Wonderful.rM
The Best Coftee ln TownlrM
Just About The Best Tea In The WorldrM

The Happy AgencyrM
ll You Can't Beat Them, Join Us"
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