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DATFTANAAN.

Esittelemme tänään, millainen DAFF oli jo eilen,
saati huomenna.
Taannoin toimeenpantu

organisaatiouudistus sai
niin suuren suosion, että
sitä herkkua oli saatava
lisää. "Nyt silmät auki ja
suu kiinni", totesivat presidentit esitellessään uutta konsernia innokkaasti
rraaval le työläisjou kolle, jotka ovat viime aikoina alkaneet hitaasti mutta
varmasti tiedostaa senkin,
että DAFFissa on kolme
hu

I

iiketoi mi nta-al uetta.

Elämme nykyisin maailmassa, jossa on olemas-

sa Daff Design Oy-konserni (ystävien kesken
DAFF; vihamiehet eivät
näin hienoja sanoja osaa
lausuakaan). DAFF-konsernilla on kolme tytäryhtiötä, jotka kukin porskuttavat omalla sarallaan.

Mainostoimisto Daff Oy
on mainostoimisto, ylivertaisen mainonnan suun-

nittelun ja toteutuksen
toimisto. ANIMAL@ on
taivaallisten design-tuotteiden tavaramerkki ja
tuotantovhtiönä on
Animal Design Factory
Oy. Animal Design Oy
on puolestaan ikuisuuksia
syleilevän arkkitehtuurin,
sisustuksen ja muotoilun
suunnittelutoimisto.
Kaikki yhtiöt toimivat
ehdottomal la hyväntekeväisyysperiaatteella:
asiakkaille tehdään vain
hyvää. Ja mikä parasta,
ne ovat kaikki palveluksessanne juuri NYT!
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Työyhteisöämme on iälleen
:

Eija Stephany, tuotantopäällikkö. Steffillä on niin
kovatausta mainostoimistomaailmasta, ettei me olla uskallettu edes kysYä.
Hän pitää yhteydet solmuttomina, langat kåsissään ja piuhat kuumina.
Soita, jos itse uskallat.
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otsikostakin jo osittain

ilmenee, käsitte-

Kuten

lemme tässä laaiahkossa artikkelissa uutta

sisäänkäyntiämme.

Koko konsernin uusi ulias
sisäänkäynti sijaitsee
3.7.1998 lähtien Eerikinja Annankadun kulmassa
osoitteessa Annankatu
27, 00100 Helsinki. Mutta
ei hätää, rohkeasti sisään
ja 2. kerrokseen, josta

löytyy prikulleen sama
vanha kunnon DAFF kuin
ennenkin - tosin helkutin
paljon suurempi ja eri
paikassa. Muut yhteystiedot pysyvät samana ja
KafterM on edelleen
poppaa: tervetuloa!

UI|||I(RATAAN.
hyväksi havaitut, lähes käyttämättömät toimisto-

tilat Helsingin ydinkeskustasta.
DAFFin nykyisiä, kohta
siis entisiä, toimitiloja
vuokraa Greta ja William
Lehtisen säätiön puolesta

asianajaja Mikko
(puh. 09-228 581,
mikko.mali@castren.f i).

(Sarjamme DAFF-organisaatiou ud istu ksista
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siunattu uusilla täysi-

valtaisilla tekijöillä
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voitelun kanssa, mikä
avaa ainutlaatuisia
mahdollisuuksiayhtiömme lobbausosastolla.

PAI'AAMMT
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Olemme jälleen riehuneet laitumillamme siihen
malliin, että läheisemme taluttavat meidät takaisin
pi lttuuseen viritystauolle.
Vähennämme henkilökuntaamme kesällä tilapäisesti siten, että toimistomme on täysin pimeänä
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heinäkuun 13.-24.välisen
ajan ja osittain pimeänä
sitä mukaa kun henkilökuntaa pääsee vapaaksi
kotihoidosta.
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Laura Markkanen, AD-

assistentti. Laura aloitti

meillä työharjoittelijana
maaliskuussa, mutta jatkoi suoraan lennosta kesäkuun alusta työntekijäJuha Koivisto, KTM, on
uusi copywriterimme. nä. Varsinaisesti Laura
opiskelee viimeistä vuotJuppe tuo aivan uusia
ominaisuuksiasanallisen taanEspoon-Vantaan
viestinnän arsenaaliimme, Ammattikorkeakoulussa
graafista suunnittelua.
sillä hän on ahkera, älykäs ja sivistynyt. Entises- Laura hoitaa lounaalla
tilaukset, sillä hän puhuu
sä työpaikassaan Mobil
Oil:n markkinolntisuunnit- ranskaa kuin vettä (lausutelijana hän on tullut var- taan loo) vain (bara).
sin tutuksi korkeatasoisen

KADUT AUKI
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TURISTIT TULEVAT!
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"Suomi muotoilee
Vuosisadan vaihtu-
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Jos meiltä kysytään, niin nopein tapa kaksinkertaistaa rahansa on taittaa ne keskeltä ia pistää
takaisin taskuun.
Mutta jos mielitte todellisia asiantuntijaneuvoja,
niin ottakaa yhteyttä
Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:n. Siellä tiede-

tään, mistä kana munii.
Vastauksen saat puhelinnumerosta 09-6817 8200
tai kotisivulta

www.seligson.f
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Levi valittiin jälleen kerran alan vaikuttajien

toimesta komeasti Vuoden Hiihtokeskukseksi.

sai

sestä kesäkuuhun... vain
muutamia avuja mainitaklatujenkunnossapidosta, semme.Saatutunnustus
lumilautailijoiden suoritus- ei varmasti ollut yllätys
paikoista, edistyksellisyy- yhä kasvavalle joukolle
Erityistä kiitosta se

perhekeskeisyydestä,

destäympäristöasioissa, levinkävijöitä-kilpailijoista
hiihtokauden

oidentämi-

10 -

P.S.

essa"-näyttelyssä kannattaa käydä, paitsi jos
inhoaa meidän Antin suunnittelemia kamoia.

puhumattakaan.

TRAUATTI.UK$TN $E.
Suomen kansainvälisin erävaellus tehtiin iälleen
Ri ih imäel le, jossa vietettiin suurta kansanjuh laa
jo 13. kerran.
Yli 700 näytteilleasettajaa
hymisi tyytyväisinä kun
62.000 messukävijää hieroi kätösissään muutakin
kuin tahkoa, siis kauppo-

Toivotammekin kaikki
rakkaat lukijamme
tervetulleiksi jatkoille,
1 4. kansainvälisille ERÄmessuille 8.-1 1 .6.2000

ja, meinaan.

Suomen Riihimäelle.

Yli viidestäsadasta ilmoit- ta. Näyttely on avoinna
tautuneesta kilpailutyöstä 13.9.1998 asti Design
jyrytettiinAntinsuunnitte- ForumFinlandissa
Fabianinkatu 10, Helsinki.
lema ja Marimekon tuotSinne on järjestetty vapaa
tama Lisko-sarja tähän

oivalliseentilaisuuteen pääsykaikilletämän
muotoilumme lehdykän lukijoille

tutustua

parhaimpiinsaavutuksiin -jamuillekin.

viiden viime vuoden

ajal-
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MARIMTIffiOOPPET,

Tukholma, Turusta länteen siiaitseva kauppakaupunki sai runsaasti tarvitsemaansa nostetta,
kun Marimekko avasi 18.5. Norrmalmstorgetille
uuden myymälän.
Avajaisiin kerääntynyt
runsas oaikallinen sosieteettikräämi käyttäytyi
hyvin ja osasi ihailla
Antti Eklundin ja staabin
(Animal Design Oy,

srvrstynerssa prrrerssa

kutsutaan sisustukseksi.
"Liite kan jag finska tala;
gäddon heter
haukikala, skeppet
heter laiva, o de här
e taiva", totesi
antimista liikuttunut
kaupungin edustaja
pitkässä ranskankielisessä
pu neessaan.

DTP/CAD/MAC-suunnittelutyö 600,-/h
DTP/CAD/MAC{uotantotyö 51 0,th
Neuvottelut, rutiinit, järjestelyt ja
valvontatyö 395,-/h. (ei sis. ALV)

Creative Brainwork Since 1 986'M
No Wonder We're Wonderful.rM
The Best Coffee ln TownlrM
The Brain Donors Of DesignrM
lf You Can-t Beat Them. Join Us'"

Suomi)
suunnittelemaa
seinä-, kaluste- ja

tilataidetta, jota

ANIMAT@
. GATSII l|TR MAU$.

ANIMAL@ on alkanut pakata kimpsujaan ja
kampsujaan, leipomaan eväskukkoja ja tilaamaan
taksia, sillä elokuussa valloitetaan mualimaa.
Kun pahaa aavistamattomat kohderyhmät lillivät
vielä kesälomissaan,
juonet heidän elämänsä
on nellistuttam iseksi
alkavat olla ouketissa.
Tässä yhteydessä lienee
turha mainita, että kysymyksessä on maailmanlaajuisen ANImA!@brandin keihäänkärkituotteen, Maus-purkinavaajan, lanseeraus syvälle
ihmisten alitajuntaan

kulutustottumuksia
m ullistavalla tavalla.
Lähtölaukaus maailmanvalloitukselle ammutaan

Julkaisemme ilmaiseksi WHAT'S UPDAFFissa yli miljoonan markan tilauskantaan yltävien asiakkaiden ajankohtaisia töitä, ilmoitustilan voi myös ostaa
hintaan Lounas/staff/kokosivu.

DAFF DESIGN OY
Annankatu 27, 001 00 Helsinki
puh: 09-2533 321 1
fax: 09-624 049

Tendence-messu illa
29.8.-2.9. Frankf urtissa.
Jotta jymypaukusta ei

tulisi pelkkä tussahdus,
on Antti kieltäytynyt
poseeraamasta moraaliltaan häilyvissä julkarsuissa, joita tämäkin aviisi toki kunnialla edustaa.

www.daff .ti

DAFF H0TU]{E 2533 3211

