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Наша спеціалізація - комплексне вирішення
технічних завдань
на великих, складних івентах

звуку

500кВт

світлових приборів

400

ферм

800м

лаєру

40 тонн

ХТО МИ?

https://youtu.be/5VG8aZgCdr0


ЗВУК

Для того, щоб ваш івент
пройшов максимально якісно, 

а артист звучав на 100%, ми використовуємо
кращий в світі звук від

L-ACOUSTICS
Ми – найбільший офіційний представник L-

Acoustics в Україні400кВт
L-Acoustics



Для реалізації синхронізованих ШОУ і для виконання
технічних райдерів найвимогливіших артистів ми 

використовуємо обладнання від кращих світових

брендів, таких як

СВІТЛО ТА 
СЦЕНА

LAYHERClay Paky Hi End
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ВІЗУАЛІЗАЦІЯ

При підготовці до такого 
проекту 
(на етапі тендера) 
ми розробляємо візуалізацію, 
згідно технічного завдання
клієнта і технічні рішення, 
згідно з концепцією заходу, 
розмірами та можливостями
локації

3D



ВІЗУАЛІЗАЦІЯ РЕАЛІЗАЦІЯ



ВІЗУАЛІЗАЦІЯ РЕАЛІЗАЦІЯ



КІНЕТИКА

Крім звукового, світлового та відео обладнання ми 
використовуємо кінетичні лебідки, і постійно 
розробляємо для них нові елементи



НОВИНКИ

https://www.youtube.com/watch?v=DJRWDfY1n2c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GnUyrNw_SWc&feature=youtu.be


ДЕКОРАЦІЇ

Частина нашого технічного холдингу - декораторська компанія 
ADEQUATE PRODUCTION 

із 8-ми річним досвідом роботи на ринку, З ВИРОБНИЧИМИ 
ПЛОЩАМИ 1500м2  і власною професійною командою

Ми пропонуємо замовникам працювати з одним 
менеджером і по техніці і по декору



МУЛЬТИМЕДІЙНЕ ШОУ ANTONOV

https://www.youtube.com/watch?v=LGpmuhKlgN0&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=g4FSIUAfh0s


МУЛЬТИМЕДІЙНЕ ШОУ KINETIC LIGHTS

https://www.youtube.com/watch?v=zL3igKMhTw8




У березні 2020-го до RIDER RENT приєдналась команда із організації теле-трансляцій та інтернет-стрімів із 15-річним 
досвідом. Разом ми створили проект Ukrainian Main Stream, і за період карантину провели більше 100 онлайн-концертів та 

фестивалів, онлайн-конференцій, весіль, Днів народження, розважальних шоу та студійних інтерв’ю

ОРГАНІЗАЦІЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЙ



Коли наші технічні можливості, досвід і запити клієнтів в онлайні виросли, 
ми сформувати новий напрямок діяльності – RIDER ONLINE

Наші 
можливості:



Студія-конструктор #RIDERBAZA Студія Stream Zone у КВЦ Парковий

НАШІ СТУДІЇ



ДЕКОРАЦІЇ ДЛЯ СТУДІЙ
Наша декораторська компанія ADEQUATE PRODUCTION спеціалізується 
на будуванні та декоруванні студій для онлайн-трансляцій 



ФОРМАТИ 
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЙ

• Корпоративні онлайн-івенти

• Онлайн-конференції

• Онлайн-програми

• Онлайн-концерти та фестивалі

https://www.youtube.com/watch?v=rni12Bck9dQ




ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ВАШИХ 
КОМУНІКАТИВНИХ ЗАВДАНЬ

Наше власне 
інтерактивне 
рішення з набором 
функцій:

• відеотрансляції,

• чати, 

• опитування, 

• нетворкінг, 

• виставкові та експо-зони
для спонсорів
і учасників онлайн-івенту,

• гейміфікація

Під кожний захід ми адаптуємо платформу, 
в основі якої лежить 
унікальне програмне забезпечення, 
відповідно до побажань клієнта



ГОЛОВНА ВІДМІННІСТЬ 
ВІД КОНКУРЕНТІВ:

Повна кастомізація інтерфейсу
для максимального залучення гостей у захід

Не потрібно встановлювати
додаткові застосунки

Адаптується для мобільних пристроїв



РЕЄСТРАЦІЯ

унікальні
посилання

реєстрація
і авторизація 

з використанням
white email list 



• на сьогоднішній день –
найбільш надійне рішення
для онлайн-стріму

• витримує високі навантаження

• завантаження статистики 
перегляду в моменті

• кілька RTMP-потоків в одному 
інтерфейсі

• можливість показувати контент 
для унікальних користувачів

ПЛЕЕР VIMEO 



• високі навантаження SSO

• можливість створити 
кілька гілок чату

• обмін jpg і gif

• можливість закріпити 
повідомлення

• Лайк/дізлайк повідомлення

ЧАТ



• відкриті, закриті запитання

• команди учасників

• підрахунок балів учасників

• підрахунок балів команд

• можливість демонстрації 
унікальним користувачам

ФУНКЦІОНАЛ КВІЗІВ
Опитування
(спливаючі

плашки)



• Кастомізована панель 
для відправки приватних 
повідомлень

• наприклад: питання спікерам 
(які повинні бачити тільки 
спікери або тільки організатори)

• зручний збір даних

ЛІД ПАНЕЛЬ 



• лайки для фото і відео контенту

• можливість розробки нових 
алгоритмів

ГЕЙМІФІКАЦІЯ



• веб інтерфейс відеозв'язку

• не потрібно встановлювати 
сторонні додатки

• share screen

• віртуальна камера

• Youtube відео

• пароль для входу

ВІДЕОЗВ’ЯЗОК 



• кількість переглядів

• кількість переглядів в моменті

• статистика з адмінпанелі: 
особисті бали і командний залік

• найбільш відвідувані сторінки

• Географія

СТАТИСТИКА



LET’S MAKE IT

LOUD!
Дякуємо

за увагу

+38 050 442 1310   +38 050 442 13 56   /   rider.rent@gmail.com /   www.rider.rent

https://www.rider.rent/
https://www.facebook.com/riderrentkiev
https://www.instagram.com/rider.rent/
https://www.youtube.com/channel/UC6qrJ44cTDahN1EX2YKyntA

