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200+
Tamamlanmış

layihələr

20+
Dizayn

xidməti

10+
Komanda

üzvü

4+
Uğurlu

iş

RIDS - dizayn və 
tenologiyalar şirkəti 

Biznes üçün auditoriya ilə qarşılıqlı 
əlaqəni asanlaşdıran ağıllı həllər 
yaradırıq.

2Haqqımızda



Xidmətlər 3

Biz nə edirik

BRENDİNQ MƏHSUL KORPORATİV ŞƏXSİ BRE

SAYTLAR MARKETPLACE Ecommerce

TƏTBİQLƏR SUPERAPP AQREQATORLAR

DƏSTƏK DİZAYN KONTENT TEXNİKİ DƏSTƏK



2İş prinsipimiz

Necə edirik

Gözəl

Dəbli

Praktik

Təmkinli

Zövglü

Parlaq

Səliqəli

Necə etmirik

Çirkin

Darıxdırıcı

Narahat

Ucuz

Fuuu

Tutqun

Əyri



Müştərilər 4

Biz müştərilərimizlə 

fəxr edirik

Dizayna qeyri-standart yanaşma 
sayəsində layihələr bizə etibar edilir.



İstiqamətlər 5

Əsas

İstiqamətlərmalİyyə

retail

Daşınmaz əmlak

it & TELEKOM

Dövlət sektoru

mədənİyyət və İdman



Həllər 6

Niyə dizayn?

Dizayn bizim inkişaf etdirdiyimiz rəqəmsal məhsulların, 
brendlərin və kommunikasiyaların əsasını təşkil edir. Biz layihə 
ideyasından tutmuş başlanğıc və inkişafa qədər istənilən dizaynı 
edirik.

Brendin missiyasını daha dəqiq 
təsəvvür etmək üçün 
müştərinin biznesini öyrənirik

Biz şirkətin biznes məqsədlərinə cavab 
verən və hədəf auditoriya üçün başa 
düşülən orijinal həllər tapırıq

Dizayn üçün məhsul 
yanaşmasından istifadə 
edirik



LAYİHƏLƏR

rids.az



Layihələr 8

4:21.az
İstifadəçilərə geniş çeşiddə mal və 
xidmətlər almağa, vaxta və pula qənaət 
etməyə, həmçinin biznes tərəfdaşlarını 
inkişaf etdirməyə imkan verən onlayn 
platforma.

Analitika

Strategiya

Brendinq

Superrap-ın dizaynı

Lendinq

Dizayn-dəstək



Layihələr 9

MotoHub.az
MotoHub, avtomobillərin, yük maşınlarının 
və kommersiya vasitələrinin, motosikletlərin, 
xüsusi avadanlıqların və bir çox digər 
nəqliyyat vasitələrinin geniş seçimi ilə 
motosikletlərin alqı-satqısı üçün bir 
proqramdır.

Brendinq

Marketpleys dizaynı

Tətbiqin dizaynı

Dizayn-dəstək



Layihələr 10

kidmapa
kidmapa yüz mindən çox reklamı olan uşaq 
malları və xidmətlərinin alınması və satışı 
üçün proqramdır.

Постель Оптика Обувь
Кровати

Коляски Игрушки Мебель Гигиена

Brendinq

Marketpleys dizaynı

Tətbiqin dizaynı



Layihələr

Ecolife
Azərbaycanda ilk LED 

maqnit və smart LED işıqlarının 
istehsalçısından onlayn mağazası.

 Конструктор светильника


Форма светильника

Тип светильника


какой-то там

Тип светильника


какой-то там

Тип светильника


какой-то там

Тип светильника


какой-то там

Тип светильника


какой-то там

11

Korporativ brendinq

Məhsul brendinqi

Xidmət saytının dizaynı

Lendinq



Layihələr 12

birtok
birtok sevimli bloqçularınızdan fərdi 
videolar sifariş etmək üçün proqramdır. 
Birtok ilə pərəstişkarları birbaşa 
telefonlarında şəxsi təbrik və ya ulduzdan 
salam ala biləcəklər!

Korporativ brendinq

Tətbiqin dizaynı

Saytının dizaynı



Layihələr 13

Jazzery Voices
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət 
Nazirliyinin caz ifaçılarına və həvəskarlarına 
dəstək layihəsi

Brendinq

Dizayn-dəstək

Tədbirlərin çəkilişi

Jazzery

Voices
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