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Pilotti käynnistyy Helsingissä:  
Menevä Taksipalvelu ryhtyy näyttämään taksien takalaseissa liikkuvaa 
mainoskuvaa 
 
Suomalainen GoGoCar Oy on tuonut markkinoille uuden teknologian jonka avulla autoista 
voidaan tehdä liikkuvaa mainospintaa. Nyt ensimmäiset autot ovat liikenteessä Helsingissä 
joissa autojen takalaseihin on asennettu liikkuvaa kuvaa näyttävä mainospinta. 
 
GoGoCar:n kehittämän innovaation avulla älykalvo asennetaan taksin takaikkunaan, ja siihen 
heijastetaan erottuva mainospinta projektorin avulla. Järjestelmä toimii verkkopohjaisesti ja 
hyödyntää GPS-tietoja, jolloin sekä mitattavuus että hyvinkin nopeat ja kohdennetut taktiset 
mainoskampanjat ovat mahdollisia. Videokuva toimii 16:9-formaatilla. Menevä Taksipalvelun 
aloitteesta käynnistyneen hankkeen on toteuttanut suomalainen GoGoCar Oy. 
– Taksit ovat toimineet pitkään mainospintana ja niiden kehittyminen digitaaliseen suuntaan on vain 
ajan kysymys. Halusimme käynnistää kokeilun samalla viikolla, kuin Lux Helsinki on käynnissä. 
Valo kuuluu kaupunkiin ja tämä on yksi tapa tuoda sitä esille, toteaa Menevä Taksipalvelun 
toimitusjohtaja Tuomo Halminen.  
 
Laki ei osaa toistaiseksi tulkita uutta digitaalista mainospinta-alaa. Sekä Menevä että GoGoCar 
hakevat julkista keskustelunavausta sille, missä menee liikkuvan ajoneuvon mainospinta-alan rajat.  
 – Meidän mielestämme tämä on upea, uusi digitaalinen innovaatio, johon emme ole törmänneet 
missään muualla maailmassa. Konsepti on korkeasti skaalautuva ja tämä tullaan viemään 
maailmalle sopivien rahoittajien löytyessä. Toivomme, että Suomen lainsäätäjätkin näkevät tässä 
mahdollisuuden. Suomen tulisikin luoda voimakkaammin innovaatioita ja vientiä mahdollistavia 
lakeja, tai ennemminkin poistaa kehitystä estäviä lakeja ja asetuksia. Meidän tulee pystyä 
vastaamaan joustavalla lainsäädännöllä jatkuvasti kiihtyvään teknologiakehitykseen, toteaa 
GoGoCarin toimitusjohtaja Anssi Aura. 
 
Katso tästä, miltä takalasimainonta käytännössä näyttää: https://www.gogocar.fi/digi  
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Menevä Oy on pääkaupunkiseudulla toimiva 40-vuotias taksialan perheyritys. Menevä on tarjonnut 
vuoden vaihteesta lähtien taksia palkkatyönä ajaneille mahdollisuutta ryhtyä itse yrittäjäksi. Menevä 
tarjoaa taksiyrittäjille mahdollisuuden laajentaa taksitoimintaansa yrityksen sateenvarjon alla tarjoamalla 
valmiin brändin, tilauksia, myynti- ja markkinointiapua, 24/7/365 toimivan tilauskeskuksen sekä 
markkinoiden parhaan tilausvälitysjärjestelmän. 
 
 
GoGoCar Oy on perustettu vuonna 2006. Yritys toimii ulkomainosalalla ja tarjoaa mainostaville 
brändeille taksiyritysten mainospintoja. Yritys toimii tällä hetkellä kaikkialla Suomessa sekä Virossa 
Tallinnan, Pärnun ja Tarton alueilla. GoGoCar on myös edelläkävijöiden joukossa liikenteestä tuotetun 
datan ja siitä jalostettavan analytiikan parissa. GoGoCar on myös yksi Business Finlandin tukemista 
yrityksistä. 
 


