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MEKS Digital on 
Mediatalo Keskisuomalaisen 
digitaalisen liiketoiminnan yksikkö ja 
sen yksi tuotealue on 
DOOH (Digital Out Of Home)



100 Neste K-liikenneasemaa ja Automaattiasemaa 
polttoainemittareihin integroituja diginäyttöjä yht. 488 
kpl

50 Teboil Liikenneasemaa (2019) polttoainemittareihin 
integroituja diginäyttöjä n. 260 kpl 

24 kpl BigOne LED-suurkuvanäyttöjä 
katujen ja maanteiden varsilla ja kauppakiinteistöjen 
yhteydessä jne.

Yli 30 Digitaalista näyttökokonaisuutta
kuudessa kauppakeskuksessa mm. IsoOmena Espoossa

Lisäksi myymme mediaa yli 400:lle diginäytölle mm. 
Neste-asemaverkostossa.

Investoinnit ja omat toteutukset
2016-2018

2018 Keskisuomalainen osti 
enemmistön
Neonmedia Oy:stä, joka toteuttaa 
Digitaalisia mediaratkaisuja 
liikkuviin välineisiin
kuten busseihin ja takseihin.

Neonmedialla 
on noin 500 liikkuvaa 
näyttöpintaa.
Tärkeimpiä yhteistyökumppaneita 
ovat kaupunkien paikallisliikenteen 
tilaajat ja liikennöitsijät. 
Uusin asiakkuus on Onnibus.com.



Elämyksiä 
ulkona!



• Lisätty todellisuus

• Tunnereaktio

• Osallistava

• Menee jakoon Somessa

• Reaktiot näkyviin 
mediassa

• Tätä videota katsottu 
You Tubessa yli 150 
miljoonaa kertaa



• Videoclipin käynnistys 
ulkoisesta lähteestä

• Elämys

• Menee jakoon Somessa

• Tätä videota katsottu 
You Tubessa yli 80 
miljoonaa kertaa



SISÄLTÖ ON KULTAA!

- Taktinen toimii, mutta se ei 
tarkoita, etteikö kannattaisi nähdä 
vaivaa ja yllättää tarinalla

- Tekniset valmiudet ovat olemassa 
ja osaamista Suomesta löytyy 
varmasti

- Ei mietitä rajoituksia – mietitään 
mahdollisuuksia!



Lahti Kivistönmäki, 
Lahdenkatu.

n. 12500 ajoneuvoa 
vuorokaudessa



• ”Tärkeiden asioiden 
muistutus-sovellus”

• Tunnistaminen 
näytön kameralla ja 
puhelinsovelluksella

• Kohdennettu viesti 
diginäytöllä

• Miten DOOH ja 
älypuhelinten 
sovellukset     
yhdistetään?



Porvoo Taidetehdas.

Porvoon ainoa LED-näyttö
keskusta-alueella.



• Yllättävä kohde

• Sijainti, jossa on 
mahdollisuus 
kokoontua näytön 
ääreen

• Näytön sijaintiin 
liittyvää sisältöä



• Perusidea voi myös DOOH-
maailmassa olla simppeli.

• Somessa opitun 
toimintatavan siirtäminen 
ulkomainosmediaan

• Helppo samaistua



• Livelähetys

• Yhteinen      
aktiviteetti katsojien 
kanssa

• Oma kuvausryhmä 
tekee videon 
verkkoon 
julkaistavaksi



Miltä näyttää 
digitaalisen 
ulkomainonnan 
tulevaisuus?

KIEHTOVALTA!



Tulevaisuudessa 
liikennevälineiden pinnat 
voivat olla mediaa ja 
sisältö vaihtua ajoreitin 
mukaan.



• Diginäyttö Neste-K aseman 
polttoainemittarissa

• Katsoja on ”sidottu” kiinni 
näytön sisältöön 
tankkauksen ajaksi 

• Tankkaus kestää 
keskimäärin 2,5 minuuttia

• Huikeat huomioarvot

• Lähes 500 diginäyttöä eri 
puolilla Suomea



• DOOH voi olla 
tulevaisuudessa täysin 
henkilökohtainen.



Vielä pari 
juttua…







Toimitusjohtaja

esa.rimpilainen@esadigital.fi

0400 481509Keskisuomalainen Oyj

PL 159, 40101 Jyväskylä

Kannattaa näkyä 
ulkona diginä! 

Enemmän kuin ikinä!

Esa Rimpiläinen
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