
	

	

  
 

Helsinki 26.10.2017 

 Visual Art laajenee Suomeen  
 
Visual Art on voittanut sopimuksen kahdesta kauppakeskuksesta Suomessa. Yhtiön 
myyntijohtajaksi on nimitetty Henry Grönroos. Aiemmin tänä vuonna Visual Art avasi toimiston 
Norjassa ja teki yritysoston Tanskassa. Yhtiön tavoitteena on olla Pohjoismaiden suurin toimija 
digitaalisen ulkomainonnan ja digitaalisten opasteiden markkinoilla vuonna 2022. 

– "Suomi oli viimeinen puuttuva osa palapelistä, jossa olemme läsnä kaikilla 
merkittävimmillä pohjoismaisilla markkinoilla. Nyt voimme tarjota asiakkaillemme kaikki 
Pohjoismaat kattavan verkoston. Suomi on loistava markkina, jossa on suuri potentiaali 
digitaaliselle ulkomainonnalle ja digitaalisille opasteille", kertoo Visual Artin 
toimitusjohtaja Andreas Lind. 
 

Visual Art on jo aloittanut mainosmyynnin kahdessa kauppakeskuksessa Suomessa; Oulun 
Ideaparkissa ja Jyväskylän Sepässä. Molempien kohteiden sopimukset ovat viiden vuoden 
mittaisia. Yhtiön ensimmäisenä työntekijänä myyntijohtajana aloittavalla Henry Grönroosilla on 
pitkä kokemus analogisten ja digitaalisten mainospaikkojen myynnistä kauppakeskuksille sekä 
suurempien kaupunkien valtaväylien LED-kylteistä. Hän on tehnyt yhteistyötä yli 25 
kauppakeskuksen kanssa Oulusta Helsinkiin. 

Visual Art on johtava digitaalisen ulkoilmamainonnan verkosto Ruotsissa, jossa markkina 
kasvaa nopeasti etenkin kauppakeskuksissa. Yhtiön tavoitteena on voittaa lähivuosina useita 
sopimuksia kauppakeskuksista myös Suomessa sekä tarjota ruotsalaisille asiakkaille 
mahdollisuus hyötyä Pohjoismaat kattavasta verkostosta. 

– "Olemme työskennelleet kuluttajakäyttäytymisen parissa yli 10 vuotta ja luoneet 
kattavan tietokannan parhaiten toimivista sisällöistä ja kuinka näitä sisältöjä voidaan 
esitellä houkuttelevasti. Nyt tuomme tämän osaamisen myös Suomen markkinoille", 
sanoo Visual Artin toimitusjohtaja Andreas Lind. 
 

Visual Artilla on Ruotsin kattavin digitaalinen verkosto Ruotsin rautatieasemilla (sopimus 
Jernhusen Median kanssa), Visual Artilla on myös useita sopimuksia Ruotsin suurimpien 
ostoskeskusten ja kauppakeskusten kiinteistöjen omistajien kanssa. Tänä vuonna 
jatkosopimuksen seuraaviksi kymmeneksi vuodeksi Tukholman alueella allekirjoitti Unibail-
Rodamco, joka omistaa muun muuassa Mall of Scandinavian ja Nacka Forumin. 

Visual Art on markkinoiden ainoa toimija, joka pystyy tarjoamaan kattavan kokonaisuuden aina 
luovasta sisältöstrategiasta ja tuotannosta vakaisiin ja älykkäisiin järjestelmiin sekä täyden 
hallinnan kaikkien näyttöjen näkymiin. Yhtiön tavoitteena on markkinajohtajuus Suomessa ja 
Pohjoismaissa vuonna 2022 

Visual Art 

Liikevaihto: 320 miljoonaa Ruotsin kruunua 
Henkilöstö: 140 työntekijää Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Suomessa, Saksassa ja USA:ssa 
Näyttöjen / liittymien määrä: Luo sisältöä ja hallinnoi 20 000 näyttöä maailmanlaajuisesti, 26 
miljoonaa kontaktia viikossa DOOH:issa (Digital Broadasting Network)  
CEO: Andreas Lind 
Asiakkaita: McDonalds, ICA, KICKS, Emirates, Circle K, 7-Eleven, Pressbyrån, Unibail 
Rodamco. 



	

	

 

Lisätietetoja 
Andreas Lind, Toimitusjohtaja, Visual Art 
Puh. +46 (0)73-924 20 10 
Andreas.lind@visualart.com 

Carolinne Sjöstedt, Communications Manager, Visual Art 
Puh. +46 (0)70-756 44 48 
Carolinne.sjostedt@visualart.com 

Henry Grönroos, Myyntijohtaja Suomi, Visual Arts 
Puh: +358 (0) 40 192 20 23 
henry.gronroos@visualart.com	

Visual Art rakentaa digitaalisen viestinnän tulevaisuutta. Vahvistamme asiakkaidemme 
liiketoimintaa digistrategian, digitaalisten opastinpalveluiden, mobiiliratkaisujen, animaation ja 
digitaalisen ulkomainonnan avulla. Perustamisvuodesta 1997 lähtien Visual Art on kehittynyt 
yhdeksi maailman johtavista digitaalisia kokonaispalveluita tarjoavaksi yritykseksi. Yhdistämme 
teknisen osaamisen innovaatioon ja luovuuteen ja tarjoamme kokonaisvaltaisia täyden palvelun 
digitaalisia viestintäpalveluita. Toimipisteemme sijaitsevat Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, 
Saksassa ja Yhdysvalloissa ja meitä on yli 140 työntekijää. Meillä on 20 000 näyttöä 15 
maassa ja toimintamme kasvaa tasaisesti. www.visualart.com 

 


