
З дитинства люблю бути корисним людям та світу.
Схож на вас, відповідаю, доповнюю. Дисциплінован.

Блогер або підприємець, психотерапевт, лікар.
Позитивна людина, розвиваєтеся, багато знаєте.

Можу бути на зв`язку 24/7/365, готовий підхватити, 
вислухати, підтримати.

Шукаєте секретаря, або надійного однодумця, щоби 
зростити третю руку.

Володієте бізнесом або берете участь у корисному 
проекті, завжди сповнені діл.

Беру на себе всю віртуальну текучку, допомогаю в 
побуті, вчуся. Зручний та комфортний.
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Робив

створення ТЗ для виконавців
тех. письменництво, інструкції
організація завдань у планері
координація, ведення проекту
QA, тестування, звітність
знаходження та перевірка людей

UI/UX для ігор та програм
дизайн сайтів та лендінг-пейдж
картинки для постів, блогів
обкладинки для інфопродуктів
реклама, банери, оголошення
логотипи для компаній, ігор
леттеринг руками і векторний

веб-дослідження: пошук, аналіз
будь-який контент-менеджмент
ділове листування (Ru, En, Ua)
менеджмент ком'юніті, груп
таргетинг (кабінети, сервіси)
аудит інтернет-проектів
Wordpress та інші редактори
чищення та зведення аудіоряду
трансляції та робота з відео

редактура, коригування тексту
транскрибація аудіо/відео
пости в соцмережі (будь-який стиль)
рекламні продаючі тексти
копірайтинг, рерайтинг, SEO
емейл-розсилки, оповіщення
заголовки, неймінг, слогани
вірші, промови, словосполучення
літературне письменство, сценарії

Вмію

портфоліо на Гугл Диску
youtube.com/@blogoman

instagram.com/igor_kuteinitsyn
facebook.com/igor.kuteinitsyn

linkedin.com/in/blogoman

0960595428
stratoff@gmail.com
igorkuteinitsyn.com

Кутейніцин ІгорОсобистий помічник
Привіт, я багаторук. Делегуйте мені все! Тексти, 
фото, комьюніті, рекламу. Команду, задачі. Або 
навіть прання, шопінг, масаж, терапію. Працюю 
з 2000 р.

Живу в Україні, Києві. 39 років. Одружений. 
Люблю говорити по ділу, медитації, позитив, 
зарядки, котів. Ціль - знайти класного шефа, 
помогти країні.

https://drive.google.com/drive/folders/0B-9YTqznz9rhVVRGWUk5Q2M5YjQ?resourcekey=0-_A2JJaXCJZznuVqKR__MCA&usp=share_link
https://www.youtube.com/@blogoman
https://www.instagram.com/igor_kuteinitsyn/
https://www.facebook.com/igor.kuteinitsyn
https://www.linkedin.com/in/blogoman/
http://igorkuteinitsyn.com/

