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Vahingossa vi isastuneina ovat omistajatahomme
selkiyttäneet organisaatiotamme.
Animal Design Oy on
Olemmekin jokainen täällä
tuote- ja sisussuunnittelutyöskentelevä joutuneet
toimisto, Animal Design
koulutuksen ensivaiheesFactory Oy on tuotantosa kirjoittamaan neuvotteyhtiö ja Hauki Oy on kala.
luhuoneen liitutaululle
Ohessa salainen taistelusata kertaa: Daff Design

Kuten monet ovat huomanneet, on henkilökuntamme kuluvana vuonna
lisääntynyt mielellään.
Mutta koska lapsityövoiman käyttö on kiellettyä.
olemme houkutelleet myllyymme muutaman pahaa
aavistamattoman am mattilaisen. He eivät esittelyjä
kaipaa - ainakaan tämän
tasoisessa julkaisussa mutta paljastamme kuitenkin seuraavaa:

muodostelmamme taiteilijan näkemyksenä.

Oy on mainostoimisto,
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tyvät jo jouluksi kauppoihin, siis vuonna 1998.
Uutuudenraoea tuotantoyhtiömme Animal Design
Factory Oy
valmistuttaa,
markkinoi ja
myy sympaattisesti
muotoiltuja
käyttö- ja
sisustusesineitä, kansainvälisesti.
Tiukimmankin Ärt-soppaourkin avaa keihäänkärkituotteemme MAUS@ -ourkinavaaja. Muut edelläkävijät, kuten pullon- ja kor-

kinavaajat, tulevat perästä. Nyt tutkimme, vasta
sitten hutkimme. Höyryveturimme
KTM Kia
Ahlfors vastaa mitä
kummallisimpiin

kysymyksiinne, sillä
niitähän teillä piisaa yhtä
varmasti kuin meillä
kummallisia vastauksia.

Mutta muista, että ensi
vuoden joululahjalista ei
tuota mitään ongelmia.

I

Kohta-KTM Nina Karjalaisen keksimme kuiville
NYT-liitteestä. Emme paljasta uudesta yhteyspäälliköstämme pulittamaamme siirtosummaa, toteamme vain Sanoma Oy:n
rakentavan isoa taloa
rautatieaseman viereen.
Ninalla on monipuolinen
kokemus markkinoinnista,
tiedottamisesta ja matkustelusta, onhan hän toiminut mm. bingoemäntänä
Heinolassa. Mainittakoon
vielä, että Nina on älykäs
ja lisäksi kaunis ja on
vääntänyt käteni selän
taakse, joten kirjoitan tätä
nenälläni.

AD Mikko Juhola on
nimestään huolimatta
täysin suomalainen.
Hänen kelttiläisen karrsanmusiikin lauluharrastuksensa on tehnyt hänet

laajalti tunnetuksi naapuriensa keskuudessa.
Edellä mainittu on johtanut hänet myös kendomiekkailun pariin. Herra
Juhola on ehdottomasti
eräs parhaista viimeaikaisista AD-rekrytoinneistamme, sen tulette Te ja
kohderyhmänne mieli.
hyvällä huomaamaan.

Sisustusarkkitehti Jaana
Marttinen aloitti marraskuun alussa Animal
Desi gn issa projektityöntekijänä, mutta on siltl
arvostelukykyinen ja
lahjakas nuori nainen.
Hän on vastikään valmistunut Lahden muotoilt,instituutista, mutta on jo
ehtinyt elättää itseään ja
mm. Masa-Yardsia varmaotteisella suunnittelullaan. Jo nyt hän on saanut aikaan häkellyttävää
jälkeä toimitiloissamme.
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tanneet työnumerosta, on vastaus yksinkertainen: olimme kaikki Levillä saamassa valohoitoa.
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Jos ihmettelit, miksemme viikonloppuna vas-

Presidenttimme Antti ja
Jouni kävivät siellä jo
kesäkuussa nk. työvierailulla. He totesivat kuin yhdestä suusta julkaisemassaan kommunikeassa,
että Levi on ihanteellinen
lomakohde koko perheelle. Aurinko paistaa siellä

niin kirkkaasti läpi yön,
ettei edes valomerkkiä
näe kuin toisella silmällä.
Tästä rohkaistuneena
lähdimme matkan rasituk-
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sia uhmaten in corpore
Kittilään. Emme tosin
nähneet aurinkoa emmekä valomerkkiä. Sen
sijaan tulimme vakuuttuneeksi siitä, että Levin
Matkailu Oy:n slogan
"Elämäsi loma" kuvaa niin
hyvin Levin ympärivuotista ja monipuolista tarjontaa, että nostimme useammat maljat markkinointia hoitavalle mainostoimistolle.
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ja jätä kiinteistösi ylläpito Yhdyshuolto
Jos mietiskelet, mitä tehdä muutamalle matkan
varrella kertyneelle tuhannelle neliölle, kuutiolle ja
kilolle kiinteistömassaa,
on oikea osoite Yhdyshuolto Oy. Sinä voit rauhassa keskittyä tärkeämpiin asioihin - mitä ne sitten lienevätkin - Yhdyshuolto oitää kokonaisvaltaisesti huolta kiinteistöis-

täsi haluamallasi tavalla.
Luottakaa asiantu ntijaan,
niin Yhdyshuoltokin tekee
ja valitsi ulkoisen ilmeensä kokovartalohoitajaksi
DAFF|n. Jos haluatte
tietää, mistä nykyaikaisessa kiinteistöbusineksessa todella on kysymys,
tarkkailkaa ruutuanne

Let's give Marimekko

a

big hand,

ajatteli Antti amerikkalaisittain ryhtyessään pohti-

kattoa viistävät auringonsäteet, hopeisena

maan Tampereen uuden
Marimekko-myymälän
sisustusta. Ja istu ja pala:
siellä se iso kultainen
käsi nyt törröttää 8.1 1
avatun putiikin katossa
kuin tyhjää vain. Muuten
Antti vannoo, että sisustuksen teemana on
Nääsvillen pamaus, meille
kaikille kouluhistoriasta
tuttu tapaus.

kimmeltävä kuutamo ja
myymälässä li ihoittelevat
sympaattiset henget
huokuvat ehtaa magiaa.
Kaikkea leimaa erityinen
kiintymys Turkuun, eikä
tämä ole mikään joke,
sillä Antti on syntynyt
toispual joke.

Marimekon uusien liikkeiden avausrytinöissä
Turku sai hopeaa avausajalla 19.11. Myymälän

Yhteistyöku mppaneina
olivat Fat Douglas Oy:n
puuseppämaestrot ja
virtuoosinen koristemaalari Sari Alastalo"
Kiitokset heille.
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Haluamme kiittää lämpimästi niitä yksityisiä ja

yhteisöjä, jotka osallistuivat ykskytyks-vuotispäivi llemme maalla, merellä ja

ilmassa. Viimeisen taksin
lähtiessä totesimme
uuden päivän alkaneen
yhtiömme historiassa,

osoitteessa

www.yhdyshuolto.fi

.
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Kiinalaiset keksivät
sitten.

teetä

Teetä arvostaakseen ei
kuitenkaan tarvitse vålttämättä olla
ru ud in keksijä,
mistä on
osoitu ksena
teenjuonnin
räjähdysmäisesti kasvava

tenkin olla sen mukaisia.
Uusissa DAFFin suunnit-

suosio myös
kotomaassamme. Ja koska teenjuonti on kokonaisvaltainen esteettinen
nautinto. tulee oakkausJulkaisemme ilmaiseksi WHAT-S UPDAFFissa yli miljoonan markan tilauskaniaan yltävien asiakkaiden ajankohtaisia töitä, ilmoitustilan voi myös ostaa
hintaan Lounas/staff/kokosivu.

tuhansia vuosia

telemissa

vaatteissa kulkevat Classic-,
Fantasia- ja
Green Leaf sarlat.
Eikä pussiteelläkään ole pussihousuja,
vaan henskelittömät
haute couture -vetimet,
ku llitetuista lahjapakkauksista puhumattakaan.
DAFF DESIGN OY
Rikhardinkatu 4 B, 001 30 Helsinki,

puh: 09-2533 3211 (alk. 12.12.-97),
fax: 09-624 049
www.daff .f i (alk. 12.12.-97)

Tuntihiniamme vuodelle'98:
Strateginen- ja visuaalinen slu 600,-/h
DTP/AD/COPY-tuotantotyö 51 0,-/h
Neuvottelut. projektikoordinoinri ja
valvontatyö 395,-/h. (ei sis. ALV)

Creative Brainwork Since 1 986.r"
No Wonder We're Wonderful.rM
lf You Can't Beat Them. Join UslrM
The Best Coffee In TownlrM
We Do Tea ToolrM

DAFF HOTTINE 2533 3211

