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Varmista Whats Up DAFF-tiedotteen

jatkossakin ja päivitä yhteystietosi nykypäivään.
Mikäli tietosi ovat oikein
ja täydelliset, ilmainen

kestotilauksesi jatkdl
automaattisesti.

Juuri nyt on erittäin
edullista olla tilaamatta
ilmaista asiakastiedotettamme, sillä oheisella
FAX-lomakkeessa on
ruutu, jonka ruksaamalla
voi viestittää meille, että
et halua korkeatasoista,
mieltä nostattavaa,
informatiivista ja ennen-

kaikkea puolueetonta
tiedotettamme, tai että et
ymmärrä sitä etkä senkaltaisia arveluttavia
hengentuotteita.
Eräät saavat tämän
vankkaan perimätietoon
suoraan pohjautuvan
kulttuu rijulkaisun ensimmäistä kertaa, joten
toivotamme onnea, pitkää
ikää ja pinnaa.
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Tilaa A Touch Of Helsinki -esite vientijannuille'

eikä tarvitse änkyttää a-i-m-f-r-o-m-v-i-n-l-a-

llmoittaudu

05.05.

DAFFIN YKSKYTYKS
(nästan tolv / sort-of-

short-of-dozen) -sitsit
pidetään tasan 06.06,
kello 06.06 alkaen.
Tarkempi paikka ja
varustelista lähetetään
20, 2OO tai 2.000:lle
ensimmäiselle

ilmoittautuneelle määrästä riippuen: toimi nopeasti
tai ainakin heti!

Ennakkotietona luvassa
olevasta ohjelmasta
mainittakoon tässä
yhteydessä vain president
J.lkosen laaja ja monipuolinen tai yleisön
toivomuksesta / olosuhteiden pakosta suppea ja
sekava esitys sitsikulttuurista; mitä se on, milå
se ei ole, minkä tähden,
ja miksi näin on päässyt
käymään ja miksi ei.
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YKSKYTYKS-sitseissä julkistetaan nykyinen salaisuus.

n-t.

Summit-palaute erinomaisen ja loistavan välillä.
Valitettavasti suurikaan
painos ei ollut riittävä jakelua on jouduttu
rajoittamaan.

Säänöstelykuponkeja saa
onneksi DAFFista, sillä
erityisesti vientiyritykset
ovat kaivanneet
kotipaikkatietoutta omissa
liiketoimintasuhteissaan.
Nyt tarjoutuu tilaisuus
ottaa pienempikin erä

esitettä omakseen ilman
huikeita suunnittelupalkkioitamme. Kieliversioiden
painamisen yhteydessä
voitaisiin nimittäin painaa
myös lisäpainos englanninkielistä esitettä, mikäli
yritystilauksia tulee
vähintään 2.000 kpl. Hinta
500 kappaleelle on tällöin
6.200 mk (+alv 22%).
llmoita, jos olet kiinnostunut, täältä pesee.

Valmistelut DAFFIN
YKSKYTYKS -sitsejä
varten kiihtyvät
eksponentiaalisesti.
Asia, jonka ehdottomasti haluamme pitää
naapureiltamme vielä
salassa on, että juhlapöydän pehmeän ja
läikkymättömän laskeutumisen varmistamiseksi olemme sahanneet
reiät sekä omaan että
yläkerran naapurimme

kattoon. Koska juhlapöytämme on tällä kertaa
poikkeuksellisen kookas,
ei välipohjan reikään
jäänyt juuri ollenkaan
reunoja. Nyt odotamme
m ielen kiin nolla,
tupsahtaako 06.06. katon
kraaterista juhlapöytä vai
rva Gustafsson. Vai
tuosahtavatko molemmat
ja onko siinä tapauksessa
pöydässä enää sherryä?
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