
Рекомендаційний лист  

Я познайомилася с Марією Александровою на самому початку моєї роботи в якості Генерального 

директора компанії Реноме-Смарт в 2014 році. Мені потрібен був коуч для того, щоб швидко та 

ефективно включитися в роботу в новій для мене сфері та показати бізнес-результати своєї 

діяльності. 

Компанія Реноме-Смарт – один із лідерів є одним з лідерів цього ринку в Україні. Ми працюємо в 

сфері банківської техніки та банківських програмних продуктів, комп’ютерної техніки, мережевих 

рішень, програмного забезпечення для бізнесу. Нашими клієнтами є найбільші банки та організації 

України, а нашими партнерами – найбільші підприємства Європи та світу. В кожному сегменті, де 

присутня компанія, ми ставимо перед собою найвищі цілі. Окрім продажу банківського обладнання, 

компанія займається розробкою комплексних рішень для банківського бізнесу. Більшість з них 

активно використовуються українськими банками.  

На момент мого приходу в компанію переді мною поставили дуже амбіційні цілі по реструктуризації 

процесів управління компанію, побудові команди, орієнтованої на бізнес та підвищенню показників 

продажу та вихід на нові ринки.  Ми домовились з Марією про цикл з 12 сесій, в результаті яких був 

розроблений план конкретних заходів для досягнення цілей, підібрані необхідні інструменти та 

методи, а також проаналізовані мої основні «зони розвитку» в ролі генерального директора 

компанії  та знайдені необхідні ресурси та інструменти для роботи з ними. 

Робота с Марією дала мені можливість виявити та чітко сфокусувати свою увагу на критичних для 

розвитку бізнеса питаннях та пріоритетах,  подивитись на бізнес-процеси зверху і приймати 

виважені рішення по реструктуризації процесів та структури компанії.  Мене дуже підтримувала її 

здатність задавати нестандартні питання, що стимулювали мене до інноваційних підходів и 

мисленню «out of the box». Також важливо підкреслити, що сесії не тільки стимулювали до 

досягнення результатів та розробки найкращих рішень, але й підтримували позитивний настрій та 

віру у себе, що дуже важливо на першому етапі адаптації в компанії.  Марія вміє поєднувати в сесії 

фокус на результаті та «ігрову» атмосферу, що сприяє креативному підходу до проблем. 

Я впевнена, що Марія внесла великий вклад у мій розвиток, як менеджера, та в успішне виконання 

моїх бізнес-задач. 
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