
 

DHJ Media AB Tel +46(0)8 58 77 15 00 
Kungsgatan 42, Box 3422 Fax +46(0)8 58 77 15 01 
S-103 68 Stockholm, Sweden www.dhj.com 

 

 

 
 
Genombrott för nytt svensk mediabolag 
� tog miljardkontrakt i London  

 

Det svenska mediaföretaget DHJ Media AB har i konsortsium med fyra brittiska aktörer 
tecknat ett 12-årigt avtal med London Underground i vad som betraktas som ett av världens 
största digitala projekt för information och reklam i realtid. Den totala kontraktssumman är 
cirka 7 � 8 mdkr. 

 

DHJ har utvecklat och i stora delar av världen fått patenterat det digitala systemet Outdoor 
Evolution, digitala stortavlor som ersätter de traditionella pappersaffischerna.  

 

Kontraktet med London Underground, undertecknades på fredagen med DHJ och de övriga 
parterna TDI Advertisning Ltd (som säljer reklamplatserna i det nya systemet för Londons 
Undergrounds räkning), Citylink Telecommunication Ltd, samt Thales Telecommunication 
Services Ltd. De två sistnämnda svarar för bl.a bredband och tekniklösningar.  

 

�Den patenterade teknologin har visat sig klara de stora internationella förväntningarna. För 
DHJs del är kontraktssumman c:a 1,5 � 2 mdkr, säger DHJs styrelseordförande Sören Gyll. 
Det här är en oerhörd framgång för ett så ungt företag. Av alla de nya företag jag kommit i 
kontakt med inom hightech- och mediaområdet, tillhör DHJ de med den största internationella 
potentialen�. 

 

�Avtalet är en stor framgång för svensk teknologiutveckling inom den digitala bildprocessen, 
säger DHJ:s VD Per Johnsson. Outdoor Evolution är framtidens stortavla. Vi tror på en 
snabb övergång från pappersaffischering till digital och rörlig annonsering i realtid. Det blir 
en helt ny form av reklam på bl.a tunnelbanor och flygplatser i framtiden�. 

 

DHJ bearbetar nu ett stort antal tunnelbanor och flygplatser runt om i världen där den 
patenterade teknologin redan rönt stor uppmärksamhet.   
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�I och med att vi har patent på Outdoor Evolution i ett stort antal länder och är en av få i 
världen som kan erbjuda annons- och reklamköpare ett koncept med reklam i realtid är 
marknaden enorm. Framtiden för DHJ är onekligen ljus nu, tack vare genombrottet i form av 
avtalet med London Underground, säger Per Johnsson. Framgången underlättar mycket för 
vår fortsatta försäljning av systemet till andra tunnelbaneaktörer, flygplatser, affärscentra och 
platser där det rör sig många människor�. 

 

DHJ startades för fem år sedan av Mats Dahlgren, Mats Hylin och Joakim Jonason och har 
lagt ner stora utvecklingskostnader på mediakonceptet Outdoor Evolution. Annonsörer skall i 
realtid kunna masskommunicera utomhus i digitala nätverk. Exempelvis kan en TV-station 
annonsera kvällens långfilm, en tidning kan sälja dagens aktuella nyheter etc � allt patenterat i 
större delen av världen!  

 

Industrivärden som är en av delägarna i bolaget ser goda framtidsmöjligheter efter 
framgångarna i London: 

 

�Vi har haft en aktiv ägarroll i DHJ sedan starten 1996 och tror mycket på företagets unika 
systemlösning�, säger Industrivärdens vVD Carl-Olof By. 

 

Outdoor Evolution finns idag installerat på Arlanda flygplats, Arlanda Express och sedan två 
år vid London City Airport. De grafiska bilderna, såväl stillbilder som rörliga bilder, är av 
mycket hög kvalitet. Möjligheten att på någon minut byta budskapet i annonseringen och rikta 
den till specifika konsumenter vid speciella tider och tillfällen på utvald perrong eller gate, har 
visat sig oerhört effektiv. 

 

Under det första året med start 2001 skall DHJ och Thales Telecommunication sätta upp 100 
digitala stortavlor i Londons tunnelbanestationer och de första kommer att vara klara för 
visning under 2002. Totalt kommer 400 stortavlor om 4 x 3 meter att sättas upp och 
installeras. 

 

�Londons tunnelbanestationer är mycket speciella och krävande för vårt system. Väggarna på 
stationerna är välvda och det kräver anpassad teknik i våra projektorer som förmedlar bilderna 
på de likaledes välvda tavlorna mitt emot perrongerna. Men vi har lyckats få till det bra, 
bilderna och budskapen blir perfekta�, avslutar Per Johnsson. 
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PRESSKONFERENS IDAG 
MÅNDAG DEN 9 APRIL KL. 14.00 
MED LONDON UNDERGROUND 
 

Plats: DHJ Media AB, Kungsgatan 42 i Stockholm 

Tid: 14.00 

Deltagare: Ledande representanter från DHJ Media AB, London Underground Ltd, och AB 
Industrivärden 

Välkomna! 

 

 

 

 

DHJ Media AB är ett företag inom media och reklam. Affärsidén är digital reklam och 
information i realtid. Företaget har  kontor i Stockholm, London och New York och 
sysselsätter c:a 25 personer. De största ägarna är Industrivärden, de tre grundarna Joakim 
Jonason, Mats Dahlgren och Mats Hylin samt Praktikerinvest och Skandia. 

 

 

För ytterligare information: 
Besök vår hemsida www.dhj.com eller ring Per Johnsson, VD för DHJ Media AB,  

tel: 08-58 77 15 00 eller 070-877 15 16. 

 


