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Jos sinulla on välioäivinä
tarvetta ahkerille tontuille,

Turvonneet oäämme kaipaavat tyhjennystä ja kuihtuneet vatsamme täydennystä, joten rauhoitumme
joulunviettoon ajalla

Design managementilla vaikutetaan viestinnän, tuotteen ja toimintaympäristön
lisäksi myös yrityskulttuuriin. Kulttuuria
. voidaan kutsua vaikkapa henkisen ia
toi mi n n all isen pe ru stan luom i seksi
pe rusl upauksen toteutum iselle.

pyydämme kirjoittamaan
yhteistyökumppanillemme:
Hra Pukki & pojat, Korvatunturi.

22.12.2001 - 1.1.2002.

Yrityksen arvot välittyvät aidoimmin henkilöstön toiminnan kautta. Miten asiakaspalvelutilanteessa
käyttäydytään, miten palavereihin pukeudutaan, millaisia
yhteistyökumppaneita valitaan? Toimintaan vaikutetaan
arvoihin sitouttamisella, toimintaperiaatteiden luomisella,
rekrytoinnilla ja koulutuksella.

8@WeW g@&äE

Organisaatioon voidaan kehittää kulttuuri, joka aidosti toteuttaa toiminnan
ydinarvoja. Arvot ja toimintaperiaatteet täytyy kommunikoida selkeästi
ja aktiivisesti. Parhaimmillaan työntekijät toimivat arvojen mukaisella tavalla automaattisesti, "selkäytimellään".
Sitouttava yrityskulttuuri on innovatiivista ja aktiivista,
mutta se ei saa hukata arvojaan ja tavoitteitaan. Design
management antaa edellytykset brandistrategian mukaisen yrityskulttuurin kehittämiseen ja ylläpitämiseen.
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Siirryimme euro-laskutuk-

--\

Perustamme ensi vuonna RÄKSYKLUBIN. Jäsenet
saavat mm. kutsuja aamiaisseminaareihin sekä
alennuksia ANIMAt@in tuotteista. llmoittaudu heti
jäseneksi - ei maksa mitään, sulle!

E xvrrÄ,

EN halua missata elämäni tilaisuutta ja
haluan ehdottomasti tehdä uskomattoman diilin ja
liittyä klubiinne. En sitoudu mihinkään, mutta tulen
saamaan jäsenyyden aikana lukuisia hyviä etuja.
Kiitos teille, kiitos oikein kovasti!

Ninri:

Yritys:
Feiksein
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seen jo heinäkuussa. Ensi
vuoden alusta pyöristämme (alaspäin!) tuntihinnat
tasaeuroiksi:
tt

Konsultointi 145 €ln
Luova suunnittelu 110 €/h
Toteuttava suunn. 95 €/h
Projektikoordinointi 75 €/h
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Rakennusteollisuuden Keskusliitto RTK ja Rakennustuoteteollrsuus Hl I sanorvat toisilleen "tahdon". Liitosta syntyi kaunis ja terve
- ja poikkeuksellisen iso *
pienokainen, Rakennusteollisuus RT ry.

muovata lapsen ulkonäkö

ja ohjeistaa sen identiteetti. Katri suunnitteli RT:lle
oman "puumerkin" ja logon, sekä ohjeiston aina
kirjelomakkeista pöytäviireihin.

Kivuttomasti menneen synnytyksen jälkeen kasvatusasiantuntijat tekivät tutkimuksia ja määrittelivät jälkikasvulle tavoiteprof iilin:
luotettava, kehittyvä ja inhimillinen.
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Saammeko esitellä: tässä

on Pähy, 31-vuotias art
director. Hän on yksi
päähenkilöistä
ERTOn kampqnjassa, joka esittelee todellisten henkilöiden todellisia selviytymistarinoita epävarmalla uusmedia-alalla.
Kampanjan tavoitteena oli hankkia uusia
jäseniä ja kertoa,
että uusmedia-
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RIL järjesti marraskuussa
rakennus- ja kiinteistöalan
tärkeimmän asiantuntijatapahtuman, Rakennusinsinöörioäivät. Uudistetun
tapahtuman ilmeen ja mainonnan suunnitteli DAFF@.
Pakettiin kuului mm. logo,
merkki. ilmoituksia. esitteitä, www-sivut ja tapahtuman somistus.

Itse tapahtuma sujui varsin
leppoisasti. Jos ymmärsit
poistua paikalta ennen
Rakentajien Yötä, muistanet paremmin mitä seminaareissa opittiin?

RILin uusi verkkopalvelu julkistettiin
Flakennu5insinööripä villä. V'suaalisel
ilmeen suunnitteli Rami.
Katso: www.ril.fi.

RAKENNUSINSINööNI

ammattilaisilla on oma
liitto, joka auttaa erilaisissa
työsuhteeseen liittyvissä
ongelmissa. Käy tutustumassa vakavahenkiseen kampanjaan osoitteessa www.daff .f i/erto.
"Mä olisin varmasti palanut
loppuun ilman ERTOn väliintuloa. Kiitti tosi paljon!

J 0 S rrkorr" yhteistyön voimaan, tulee Te i d

liittyä

än

alanne diplomi-insinöörien asiantuntiialiittoon.

Tarttukaa asiaan tarmokkaasti ja vakuuttukaa jäsenyyden edukkuudestal

www.rilfi/kampanja

RIL

Karri ia Rami suunnittelivat RlLille jäsenrekrytointikampanjan. llmoituksissa, suora
postltuksessa ja kampanjasivuilla käytettiin ultramodernia kieltä ja ulkoasua. Käy
tutustumassa: www..il.f i/kamoafl a.
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Milloin viimeksi olet vienyt
aamiaisen sänkyyn sille
ainoalle oikealle? Tai tarjoillut arkisen illallisen ylelliseltä alustalta?
Professori Eklund on kehittänyt salaisessa laboratoriossaan näyttävän tarjottimen. jonka avulla aamiainen muuttuu synniksi ja
jauhelihapihvi Chateaub-

ANIIUIAI@ on saanut jälleen kansainvälisen muotoiluoalkinnon. Vuoden
2001 Good Design -tunnustus on myönnetty kierrekorkinavaaja SPlNNERille. Kriteereinä olivat tuotteen innovatiivisuus, muoto, materiaali, rakenne,
konsepti, käyttötarkoitus
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sekä käytettävyys. Vuonna

riandiksi.

Kysy hyvinvarustetu ista

PIAlO-tarjotinta saa kahdella eri kuviolla ja värillä.

muotoil uesinevähittäis-

1 999 samaisen arvostetun
palkinnon saivat MAUS ja

myyntiliikkeistä.

TEDDY.

DAFF Design l\.4anagement Oy
on yrjtyskuvan hallintaan
erikoistunut markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto.
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DAFF@in tehtävänä oli

l\y'inervankatu 2 A, 2.krs
00100 Helsinki
puh:09-2533 32'1
lax: 09-624 049
1

Tuntihintamme vuodelle 02 (vlon)
Konsuitointi 1 45 €/h
Luova suunnittelu 1 10 €/h
Toteuttava suunnittelu 95 €/h
Projektikoordinointi 75 €/h

Creative Brainwork Since 1 986TM
No Wonder We-re WonderfulrM
lf You Can-t Beat Them. Join UsrM
Kaupungin Parasta KaffettarM
Ei huonoia mainoksiarM

DAFF H0THI{E 2533 3211
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