
The Brain Donors Of Design™
If You Can’t Beat Them, Join Us™
The Best Coffee In Town™
No Wonder We’re Wonderful™
Creative Brainwork Since 1986™

Julkaisemme ilmaiseksi WHAT’S UP-
DAFFissa yli miljoonan euron tilaus-
kantaan yltävien asiakkaiden ajankoh-
taisia töitä, ilmoitustilan voi myös 
ostaa hintaan lounas/staff/kokosivu.

DAFF DESIGN OY
Joukontie 23, 01400 Vantaa
Puhelin: 040 538 3240
Sähköposti: jouni.ikonen@daff.fi
Kotivut: www.daff.fi

Tuntihintamme vuodelle 2012:
Markkinoinnin suunnittelu 100 eur/h
Visuaalinen suunnittelu 100 eur/h
Kirjoittava suunnittelu 100 eur/h
Projektikoordinointi 100 eur/h

DAFF HOTLINE 040 538 3240

UUSI LOGO.

TULILLA-NETTIPURKKI.

nro 0612

I ’LL BE BACK! - RASVA PALAA!

Faneille tiedoksi, että 
vanhoja WHAT’S UP-DAFF 
-tiedotteita löytyy osoittees-
ta www.daff.fi. Kaikkia ei 
ole vielä kellarin kätköistä 
löytynyt, mutta päivitetään 
lisää kun päivitetään.

Helpompi ja edullisempi koti kotisivuille
ja s-posteille.

DAFF OSTI TULILLAN.
Tulillan liiketoiminta Daffille 1.6.2012 alkaen.
Daff Design Oy on ostanut 
Myynti ja markkinointi Oy 
Tulillan koko osakekannan 
18.4.2012. Tulevaisuudes-
sa Myynti ja markkinointi 
Oy Tulilla tullaan fuusioi-
maan emoyhtiöönsä Daff 
Design Oy:hyn.

Tulillan liiketoiminta siirtyi 
Daffille 1.6.2012. Tämän 
jälkeen kaikki markkinoin-
nin suunnittelupalvelut 

sekä Tulilla-nettipurkin 
palvelut toteutetaan Daff 
Design Oy:n kautta.

Lisätietoa:
Jouni Ikonen
puh. 040 538 3240
jouni.ikonen@daff.fi

Faktaa vai fiktiota: FAKTAA. Tämä 
väite on siis täysin totta. Muiden tässä 
julkaisussa olevien artikkeleiden sisäl-
lön ymmärtämisen vastuu on lukijalla.

▼

1. PERINTÖPRINSESSA.
Vuonna 1992 julkaisemattomassa tiedotteessamme 
kerroimme 1. perintöprinsessan, Paula-tytön, synty-
neen. Nyt tämä kaunistus on valmis aloittamaan 
missivuotensa.
Paula on viime vuosina valoku-
vannut, tehnyt kuvankäsittelyä 
PhotoShopilla, suunnitellut ja 
päivittänyt kotisivuja Tulilla-
nettipurkissa sekä piirtänyt 
kuvituksia tietokoneella ja jopa 
käsin (käsin? käsittämätöntä?). 
Kaffeessakin alkaa olla pikku-
hiljaa läpinäkymätön sävy ja 
unohtumaton maku!

VANHA KOIRA.
Uudet temput. Temppuja on kovasti harjoiteltu 
salaa, mutta myönnetään, että tämän näköisellä 
pärställä on aika haastavaa myydä markkinoinnin 
suunnittelupalveluita?!?!? Yritetään kuitenkin.
Jouni on ollut tässä samassa 
lafkassa vuodesta 1991, ja sen 
kyllä huomaa. Jouni keskuste-
lee kanssasi “kenelle, millainen, 
mitä ja miten”-nelikenttää ja ker-
too myös mitä, missä ja milloin 
tulee markkinoida ja paljonko
fyffee tarvitaan (vähän enem-
män)? Pysyy asiakkaan iholla 
paremmin kuin rusketus.
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“R”:n muuttaminen “FI”:ksi 
ei ole iso askel yhteiskun-
nalle, eikä meillekään, 
mutta kuvannee paremmin 
markkinoinnin digitalisoitu-
mista. Samalla päivitimme 
kotivuja, jotka vielä työn alla.

Ei ne miehet vaatteilla koreile. Ei ni, mutta halusim-
me kuitenkin juhlistaa markkinointipalveluiden 
kotiinpaluuta päivittämällä logon.

Verrattuna hankalempiin 
ja kalliimpiin! Tulilla-netti-
purkki ei ole matopurkki, 
mutta sillä tulee kalaa. 
Tulillan julkaisujärjestelmä 
kattaa kaikki nykyaikaisen 
kotisivun ominaisuudet, 
mitä on helppo päivittää
itse netin yli pelkällä 

selainohjelmalla. Edulli-
nen ja laadukas. Nämä 
ovat tietenkin vain myyn-
tipuheita, ja todellisuus 
paljastuu vasta käytössä. 
Itse olemme tyytyväisiä 
käyttäjiä vuodesta 2006.

Lisätietoa: www.daff.fi


