
Рекомендаційний лист

Кісса Ірина Володимирівна співпрацювала з нашою компанією ТОВ "Московський капітал"
2 роки, з лютого 2020 по лютий 2022 року. на посаді Фахівця з контекстної реклами в Яндекс Директі та
Google Ads. Можна сказати, що Ірина виконувала не лише завдання з настроювання, розміщення та
оптимізації рекламних кампаній, вона повністю супроводжувала всі наші проекти (5 проектів), тривалий
час виконувала роль єдиного маркетолога, несла повну відповідальність за результати роботи із залучення
трафіку та заявок на сайт.

Основними завданнями були:
- постійне збільшення кількості якісних, підтверджених заявок
- контроль виконання поставленої мети за кількістю договорів
- керування та контроль виконання завдань іншими фахівцями
- підготовка технічних завдань програмістам, дизайнерам
- контроль робіт CPA мереж та сервісу коллтрекінгу
- боротьба з фродом
- налаштування наскрізної аналітики Roistat
- аналіз роботи менеджерів з продажу (пропущені дзвінки, клієнтські чати, коректність внесення

джерел продажу в CRM)
- робота з Яндекс Довідником та Google My Business
- реклама в Яндекс Картах та Яндекс Навігаторі
- моніторинг відгуків, підготовка відповідей на негативні відгуки
- підготовка щотижневих звітів за результатами роботи рекламних кампаній (понад 1300 рекламних

кампаній)
- участь у підсумкових обговореннях за результатами роботи за тиждень

Варто відзначити такі досягнення у роботі:

❏ значне збільшення кількості конверсій
❏ збільшення кількості договорів у 6 разів
❏ зниження вартості договору;
❏ розширення охоплення аудиторії
❏ підвищення впізнаваності бренду;
❏ збільшення обсягу продажів, масштабування бізнесу

Кісса Ірина внесла істотний внесок у розвиток нашої компанії, брала активну участь у запуску та
подальшому розвитку нового проекту в Санкт-Петербурзі https://spb.mos-capital.ru/
Ірина ініціативний та відповідальний співробітник, відмінно володіє сучасними методами роботи з
контекстною рекламою, завжди в курсі останніх змін в Яндекс Директі та Google Ads.

Серед професійних та особистісних якостей можна відзначити: вміння швидко орієнтуватися у ситуації,
приймати оптимальні рішення, організаторські здібності, уважність до деталей та відповідальний підхід до
роботи з орієнтацією на результат.

Важливо, робота над проектами проводилася віддалено, як Full time. На старті робіт ми щодня отримували
звіти про виконані роботи, надалі перейшли на звіт один раз на тиждень. Результати показали, що
незважаючи на віддалений формат співпраці, підхід до роботи був відповідальним та глибоким. За час
роботи ми переконалися, що наша співпраця приносить результат!

Рекомендуємо Кісса Ірину як надійного спеціаліста, якому можна доручити запуск як стартапів, так і
найскладніших завдань і бути впевненим у тому, що результат цих робіт принесе ефект для бізнесу.
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