INFOBASE – REKLAMTORN
Infobase Towers Oy är ett finländskt företag som specialiserat sig på utomhusreklam i
företagsområden och köpcenter.

Initiativet till kommunikationssystemet Infobase presenterades 1998 av Vandas stads
dåvarande stadsdirektör Erkki Rantala och företagsservicedirektör Jouko Pöyhönen.
Målet var att skapa ett utomhusreklamsystem för placering längs gator och vägar som har en
bättre presentation av företagsområdena och de företag som verkar i dem. Eftersom det inte fanns
någon färdig produkt på marknaden gavs arkitekt SAFA, professor Juhani Pallasmaa i uppdrag
att planera konstruktionen. Städerna Esbo och Helsingfors visade tidigt intresse för projektetet.
Tornens användningsändamål
Infobase reklamtornet fungerar som ett kommunikationsredskap längs huvudlederna samt i
närheten av företagsområden och köpcenter.
Tornets övre del är alltid reserverad för staden eller kommunen och visar platsens namn och
vapen samt namnet på området i fråga. Stadens/kommunens fält finns i tre storlekar: 284 x 120
cm, 284 x180 cm och 284 x 240 cm.
Infobase reklamtorn erbjuder sina kunder två användningsområden:
- Tornet ger adress- och lägesinformation om företagsområden och köpcenter samt visar
trafikanterna vägen till företaget. Detta är speciellt viktigt för de företag som har minutförsäljning i
området.
- Tornet stärker kundens profil som ett aktivt företag i området, skapar möjlighet till långsiktig
synlighet och stärker företagets varumärke. Tornet fungerar på så sätt som stöd för de andra
kanaler företaget har valt för att nå ut med varumärket.
Tornet är patenterat och designskyddat
Form och konstruktion Tornen har planerats av arkitekt SAFA, professor Juhani Pallasmaa.
Tack vare sin ovala form är konstruktionen smäcker och lätt att känna igen. Konstruktionen består
av moduler och tornen är antingen 7,2, 9,6 eller 12,0 meter höga beroende på plats och behov.

Tornet är konstruerat av stålrör, överdelens rubrikfält (stadens/kommunens namn och vapen,
köpcentrets eller företagsområdets namn) och de olika affärsföretagens reklamfält består av
utbytbara opalakrylskivor, tillverkade med ljusreklamteknik eller utförda med led-teknik.
Belysning
Infoelementen är upplysta med invändiga ljuskällor vilket innebär att reklamen är synlig dygnet
runt.
Tornens läge
Företagsområden och köpcenter ligger ofta invid större vägar, varför vägvisning till företagen bör
synas i god tid före infarten till området. Då tornet fungerar som vägvisare är valet av läge också
viktigt för att trafikanterna ska lägga märke till informationen i tillräckligt god tid. Tydliga vägvisare
minskar onödig trafik och de olägenheter sådan kan leda till.
Nätverkets omfattning i Finland
Esbo 8 st., Vanda 8 st., Helsingfors 5 st., Tammerfors 5 st., Åbo 1 st., S:t Karins 1 st., Björneborg 1
st., Ylöjärvi 1 st., Lojo 1 st., Kouvola 1 st. och Villmanstrand 1 st.
Bilder på alla torn som uppförts återfinns på adressen
www.infobase.fi
Underhåll
Infobase Towers Oy underhåller tornen regelbundet och ser till att alla reklamfält är upplysta och i
skick.
Esbo 15.3.2015
INFOBASE TOWERS OY
Minna Ikäheimonen verkställande direktör
minna.ikaheimonen@infobase.fi

