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Elokuvat, uutiset, pelit, ruokaostokset, jouluostokset, sähköposti, jääkiekkoa, Internet-selaus,
pankkipalvelut, yrityksen koulutusvideo, matkakohteiden esittelyt, lippuvaraukset, jne. - kaikki
omalla, parhaiten sopivalla aialla sekä omalla,
parhaiten sopivalla soffarMlla - 24 tuntia vuoro-
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kaudessa.

Omavisio on Telecom Finland Oy:n ja sen yhteis-

työkumppaneiden kehityshanke, joka tuo vuorovaikutteiset multimedia-

Jokainen käyttäjä "tunnistetaan" PlN-koodin
avulla, joten myös suljettujen ryhmien "kanavat"
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jäsenyrityksille

tehdystä tutMainostajien Liiton
kimuksesta ilmenee, että Daff on jäänyt kymmenessä vuodessa pahasti jälkeen ainoastaan
hinnoissa.

tietyt rajaukoalvelut
tuttuun TV-ympäristöön suoraan jokaiseen kotiin.
Omavisio on myös suora
yhteys Internettiin ja sen
lukemattomiin oalveluihin.
Kaiken perustana on
ATM-verkkoon kytketty
digitaalinen palvelin,
jonne kaikki tarjolla olevat
palvelut talletetaan.
Kotikatsomoon tilaiut
ohjelmat toimitetaan
digitaalisia kaapel itelevisio- tai puhelinverkkoyhteyksiä pitkin tilaajapäätteelle, joka purkaa informaation edelleen televisiovastaanottimen
ruudulle. Käyttäjä ohjaa
Omavision palveluja
TV;stä tuituun tapaan
kaukosäätimellä. Myös
infrapunanäppäimistö ja

hiiren käyttäminen on
mahdollista.

Kotikatsoja voi valikoida
laajasta palvel utarjon nas-

ta juuri itselleen sopivat
palvelut. Käytön helpottamiseksi on tarjontaa paketoitu valmiiksi eri segmenteille, mutta myös vapaa
haku on mahdollista.

set ovat mahdollisia: esim. perheen
pienimmiltä voidaan
poistaa ostomahdol lisuus
tai pääsy "aikuisten"
ohjelmiin.
I hLh omavtsto -multrmedia-alusta on monipuoli-

suudessaan uraauurtava
kehityshanke maailmassa. Se on osa TEKES|n
rahoittamaa kansallista
multimediaohjelmaa
(KAMU), joka pyrkii tuottamaan uutta suomalaista
viesti ntäteknolog iaa.
DAFF|n rooli tässä hankkeessa on ollut kaupallinen tuotteistaminen ja

käyttöliittymien visuaalinen suunnittelu segmen-

teittäin. DAFFin rooli
lähitulevaisuudessa tulee
lisäksi painottumaan
interaktiivisen markkinoinnin suunnitteluun ja
tutkimiseen.
Omavisio-järjestel män
kenttätestaukset käynnistyvät keväällä 1997.

Lisätietoa, sitä janoaville
Kjell Paul / TELE
puh. 0400-813 775 ja

Jouni lkonen / DAFF
puh. 0500-500 031.

No niin arvoisat jäljelle
jääneet, hyvät asiakkaamme: koska hinta/laatusuhdetta saa suuremmaksi ainoastaan suurentamalla osoittajaa tai

Meillä on ilo ilmoittaa,
eitä hinta/laatu-suhteemme tulee roimasti parantumaan, sillä nostamme
hintojamme rankemman
pääl le. Tarkoituksenamme on karsia joukostanne
ne asiakkaat, joilla ei ole
pidemmällä tähtäimellä
varaa käyttää näin kor-

pienentämällä nimittäjää,
emmekä laatua voi enää
laskea, nostamme hinto-

ja, ja kuten sanottu, niin
reilusti, että hi,nta/laatu suhde on varmasti heti
kättelyssä kovin koko
Suomessa ja tavoitteenamme on olla tässä
asiassa johtava toimisto
koko aurinkokunnassa,
ovathan hintamme tähtitieteelliset.

keatasoista mainostoimistoa; tuskinpa mainostoimistoa ollenkaan ja
saattaa sen firman
olemassaolonkin kanssa
olla niin ja näin - joten:
KUTPAI. Köyhiä
kiellämme lukemasta

tästä eteenpäin. Häivy!
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APYsee jälleen suuren tuntemattoman tuhkaisesta
lahkeesta kuin Phenix-lintu.

!

Oli Antilla ilo ja kunnia karjua Helsinki-Vantaan
uuden lentoterminaalin avajaisissa hyvin ansaittujen aladobien lennellessä ilmassa. Eikä ihme:
Antin suunnittelema Marimekon uusi lentokenttämyymälä löi itsensä läpi kertarysäyksellä.
Uusi tehokkaasti lempeä sen maailmaan mittatimyymälä on ystävien kes- laustyönä valmistettujen
ken SSTT
(Softly
Streamlined
Transit
Transport),

valaisinten

rentouttava

liidellessä
perhosten
tavoin
ympäri
myymälää.
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Optimoitu
logistiikka
ja kalusteisiin
piilotettu
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Interiöörissä,

tekevät

joka on
sivumennen sanottuna

sivistyssana, yhdistyvät
perinteisimmät suomalaiset puulaadut Iuonnonmukaisine käsittelyineen

teräkseen, alumiiniin ja
optisiin kuituihin.
Kokonaisvaikutelma vie
matkustajan kiireettömän
ja ylellisen matkustami-

Tee elämäsi diili ja varaa
ilmoitustilaa juuri heti,
sillä nopeat syövät hitaat

niinkuin hottentottien
juoksukilpailuissa usein
on nähty. Ja saattaapa
käydä niinkuin Pavarottin
konserttilippu jen kin
kanssa, että sponsorit
vievät kaiken ilmoitustilan

eikä sitä jää jaettavaksi

rehellisille yrittäjille, joita
Tekin toki olette.

Päätoimittaja Laulikki Äpy
valvoo puolestanne
numerossa 040-512 3868
ja järsii malttamattomana
sopim uskynäänsä.

Soita vaikka heti!

pintaalaltaan pienestä myymälästä tehopakkauksen,
joka voi toimia jopa yhden
ihmisen kokoisella henkilökunnalla. Kaikella tavalla
ihmisen mittaista arkkitehtuuria, siis.
Seuraavaksi kärsii Ruåtsi,
sillä työn alla on uusi
myymälä Tukholmaan.
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Osana Helsingin Kauppakorkeakoulun ltä- ja
Kaakkois-Aasian vientiohjelmaa Animal Design
Oy on palkkaamassa täysipäiväistä vientihenkilöa
asemapaikkana singapore.
Superturborush-rekrytoin- taa suoraan Antti
tihakemukset voitte

osoit-

Eklundille.

ANTTI ilNNA$$A.
Superrapido suoraan kiven sisältä.
Antti kävi puolisoineen toimittaa pientä kohdeperinteiseksi muodostu- ryhmätutkimusta asiakvalla tervehdyskäynnillä kaidemme parhaaksi.
Tasavallan Presidentin
linnassa itsenäisyyspäivä- Linnan booli oli hyvää,
nä. Paikalle oli yllätyksek- mutta DAFFissa on

edelleen Kaupungin Paras
si kutsuttu muutakin väkeä, joten samalla saattoi KafferM.
WHAT'S UP-DAFFin ilmoitusmyynnistä
saat lisätietoja DAFF|n numerosta 09666 744. Julkaisemme ilmaiseksi yli

miljoonan markan tilauskantaan yltävien
asiakkaiden ajankohtaisia töitä,

ilmoitustilan voi myös ostaa hintaan
Lo u n as/staff/ko kosivu.
DAFF DESIGN OY, Rikhardinkatu 4 B,
00130 Helsinki, puh:09-666 744,
tax: 09-624 049. shoe: 0500-500 031.

Tuntihintamme vuodelle'97:
DTP/CAD/lvlAC-suunnittelutyö 600,-/h
DTP/CAD/lvlAC-tuotantotyö 51 0,-/h
Neuvottelut, rutiinit, järjestelyt ja
valvontatyö 395,-/h. (ei sis. ALV)

No Wonder We're Wonderful.rM
The Best Coffee In Town!rM
Just About The Best Tea ln The WorldrM
The Happy AgencyrM
lJ You Can-t Beat Them, Join Us'"

DAFF H0TH]{E 666 744

