
Şirkətin 
korporativ üslub bələdçisi.
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bizim şirkət
şirkət haqqında
Biz uzun illərin və 25 ayrı sektorda qazandığımız iş 
təcrübəsini yanımıza alaraq, korporativ həyatı tərk etdik və 
Enedlessideas Kreativ Agentliyini qurduq. Biz şirkətlərin, 
potensialını yerli və xarici bazarda reallaşdırmasına dəstək 
oluruq.
Yüksək büdcələrlə ölçülə bilməyən mənasız reklam 
fəaliyyətləri yerinə planlı, proqramlaşdırılmış, sınaqdan 
keçirilə bilən, ölçülə bilən, uzunmüddətli marketinq 
fəaliyyətləri ilə şirkətlərin necə böyük faydalar qazana 
biləcəyini və bunun necə edilə biləcəyini düzgün formada 
çatdırmağı hədəflədik. Bununla belə sektorda əsas 
ixtisaslaşdığımız xidmətlər; veb proqramlaşdırma, rəqəmsal 
marketinq, kreativ marketinq həlləri, ənənəvi marketinq və 
dizayn/brendinq istiqamətlərindədir.

şirkətin adı
Adımızı endless (sonsuz) ideas (düşüncələr), sözlərindən 
aldıq. Çünki düşüncə olmadan yaradıcılıq yoxdur, strategiya 
və bilik olmadan kreativlik faydasızdır və bütün bunlar 
olmadan marketinq kampaniyası öz məqsədinə çata bilməz. 
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loqonun fəlsəfəsi
Yaradıcılıq istəyi insan ruhunun ən dərin 
arzularından biridir.

Endlessideas olaraq sonsuz ideyaları özümüzə 
əsas götürdük.

Loqoda qaranlıq otaqda sonsuz ideyalara 
açılan qapını, “e”  və “i” hərfini simvolizə edir.
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loqonun istifadə qaydaları
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Loqonun bütün hissələri mütənasib şəkildə bir-birinə bağlıdır və onları 
dəyişdirmək mümkün deyil. Nisbi mövqe və nisbi ölçülər. Minimum boş yer 
reklam mühitinin məkanını təşkil edir və ən yaxşı vizual qavrayışı təmin edir.



loqonun istifadə qaydaları
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korporativ rənglər
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RGB 254.210.3
CMYK 1.15.100.0

RGB 9.175.187
CMYK 75.8.27.0



korporativ font
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Lexend Deca
abcdefgijklmnopqrstuvw
xyzöğıəüçş
123456789  !?@#%&();:,.{}¥
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Korporativ şriftlər vizual üslubumuzun
fundamental hissəsidir.

İlkin şriftlər bütün çap materiallarımızda 
və mesajlarımızada, şərait yarandıqda 
həmçinin veb saytda və onlayn 
kommunikasiyalarda istifadə olunmalıdır.



vizit kart
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Ad Soyad
vəzifə

TEL: +994 50 123 45 67
E: info@endlessideas.az
Ü: Heydər Əliyev prospekti.
    Çinar Plaza, 17-ci mərtəbə.

www.endlessideas.az
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korporativ blank
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zərf

səhifə - 11brandbook

info@endlessideas.az
+994 50 123 45 67

Heydər Əliyev prospekti. Çinar
Plaza, 17-ci mərtəbə.www.endlessideas.az
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qovluq
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www.endlessideas.az
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qələm
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info@endlessideas.az
+994 50 123 45 67

Heydər Əliyev prospekti. Çinar
Plaza, 17-ci mərtəbə.

www.endlessideas.az



qeyd dəftəri
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www.endlessideas.az

www.endlessideas.az

Sonsuz
düşüncələrə
açılan qapı.
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bayrağ
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kağız çanta
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döş nişanı
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forma
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forma
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roll up
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info@endlessideas.az
(+994 51) 355 40 39
Heydər Əliyev prospekti.
Çinar Plaza, 17-ci mərtəbə.

Sonsuz
düşüncələrə
açılan qapı

www.endlessideas.az

veb layihələr brendinq dizayn

ənənəvi
marketinq

rəqəmsal
marketinq

veb saytların
auditi
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sosial media post nümunələri
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Liked by vugar.aliasgarov, mammadaghaa and 2550 others
@endlessideas #alwaysforthebest
See the 1,234 comments
1 hours ago

@endlessideasaz
Baku, CHINAR PLAZA

100 100 100



e-poçt sonluğu
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Təşəkkür
edirik!
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