
Платформа для вирішення 
ваших комунікаційних 
завдань



Команда RIDER RENT 
багато років працює з корпоративним сектором, і ми 
добре розуміємо, наскільки важлива якісна взаємодія 

співробітників всередині компанії та комунікація 
«компанія-клієнт»

 
Постійно спілкуючись з креативними відділами, ми 
відібрали найбільш затребуваний функціонал для 

діалогу в онлайн форматі, який дозволяє реалізувати 
найцікавіші механіки взаємодій. 

 
З березня 2020 року ми підготували і реалізували 

понад 150 онлайн-заходів. 
 

Вивчивши всі доступні сервіси для онлайн подій, 
ми створили власну платформу RIIDER ONLINE 
PLATFORM, об’єднавши актуальний функціонал 

із простотою використання



Це можливість забезпечити повний цикл онлайн заходів 
на одній персоналізованій платформі, 
 
Це створення повноцінних гібридних форматів  
із залученням віддалених спікерів та гостей події, 
 
Це якісна комунікація компанії зі співробітниками,  
клієнтами та партнерами

Що таке 
онлайн-Платформа?

відеострім

відеозв’язок

інтерактив

Брендування

взаємодія 
учасників

гейміфікація



Бездоганна якість трансляції
 
Утримання уваги глядачів
 
Кількість гостей не обмежується кількістю місць в залі

Підключення спікерів із будь-яких куточків світу
 
Якісна взаємодія гостей зі спікерами 
 
Воркшопи та нетврокінг

для ЧоГо ПотріБна 
онлайн-Платформа?

онлайн-івенти  
та ГіБридні заходи



Розробка власного брендованого лендінгу  
із інтерактивними функціями
 
Зустрічі у закритих відеокімнатах
 
Відеоконференції
 
Відеопрезентації продуктів
 
Опитування 

Голосування
 
Сховище для файлів, фото, відео 

Багатофункціональний чат

для ЧоГо ПотріБна 
онлайн-Платформа?

комунікація комПанії 
зі сПівроБітниками, 
клієнтами і Партнерами



які онлайн заходи 
можна Проводити 
на Платформі?

конференція

квест

корпоративний захід

тренінг

концерт

Бізнес гра і бізнес 
симуляція

святкування

тімбілдінг

навчальні модулі

Будь-яка 
комбінація форматів



Віртуальна ВистаВка 
(Чек-ін, профіль стенду, відеозустрічі)

БрендуВання 
(брендування платформи або окре-
мих модулів, інтеграція рекламних 
блоків в окремі сесії, стрічку подій, 
чат)

Банери

можливості 
для сПонсорів 
заходів



• організація заходів для 10000 учасників і більше
• інформаційна безпека
• можливість установки на ваш сайт і ваші сервери
• повна технічна підтримка під час проведення заходу
• необмежені можливості кастомізації
• створення віртуальних відеокімнат
• чат учасників з гнучкою можливістю модерації
• опитування і голосування в ході трансляції
• багатомовність
• гейміфікація
• телемости
• питання спікерам
• голосування
• бали за активність
• магазин подарунків

фунціонал і ПереваГи 
онлайн-Платформи



нам довіряють



RIDER ONLINE PLATFORM 
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контакти

Платформа для вирішення 
ваших комунікаційних 
завдань




