TÜGİM - Tüm Girişimci ve İş Mentorları Derneği
Mentor Kartı
Adı
HAZAL

Soyadı
ALAGÖZ
Mentor kısa tanıtım

Armada Bilgisayar Pazarlama Müdürü olarak Armada'nın distribütörü olduğu önde gelen 25
bilişim markasının pazarlama faaliyetlerini yönetmektedir. 15 yılı aşkın süredir reklam ve bilişim
sektöründeki çeşitli kurumlarda B2B ve B2C pazarlama stratejilerinin oluşturulması ve
yürütülmesine yönelik çalışmaktadır. ICF akredite bir yönetici koçudur.
Proline Bilişim ve TÜBİTAK MentorSEA bünyesinde Start Up Mentoru olarak başladığı
mentorluk yolculuğu katma değerli işler çıkaran girişimcilere markalaşma, kurumsal iletişim,
dijital pazarlama, satış ve iş geliştirme alanlarında mentorluk desteği vererek devam
etmektedir.

Özgeçmiş
Yaklaşık 9 yıldır yönetici pozisyonunda çalışmaktayım.
Armada Bilgisayar firmasındaki Pazarlama Müdürü görevime halen devam etmekteyim. Daha öncesinde Proline Bilişim, Tüyap, TİM ve Reklamcılar Derneğinde
reklam ve pazarlama birimlerinde çalıştım.
Sektörden arkadaşlarımla reklam ajansı kurduk ve 2 sene kadar kurumlara reklam faaliyetlerine yönelik destek verdik.
JCI TOYP, ODTÜ YFYİ, SABANCI SUCool, Tübitak MentorSEA, Tim Akademi KOBİ programı, WorkUp, Boğaziçi Üniversitesi, Ticaret TTO / Pazarlama, Satış ve İş
Geliştirme

İş modeli geliştirme
3
Pazarlama ve satış
5
Süreç analizi ve süreç iyileştirme
4
0
Teknoloji ve ürün yol haritasıİşgeliştirme
3
modeli geliştirme
Proje geliştirme ve yönetimi Pazarlama ve satış
2
ArGe, yenilikçi ürün/süreç
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ve süreç iyileştirme
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yeni pazarlara
giriş
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4
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Finansal kaynaklara erişim,
yatırım ve
süreçleri
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Proje geliştirme
yönetimi
ArGe, yenilikçi ürün/süreç geliştirme
Ürün konumlandırma
4
Pazar analizi, yeni pazarlara giriş stratejileri
Markalaşma
5
Finansalve
kaynaklara
erişim, yatırım
süreçleri
Değer yaratma
değer önerisi
yönetimi
4
Ürün konumlandırma
Müşteri yönetimi
4
Markalaşma
Finans ve muhasebe yönetimi
1
Değer yaratma ve değer önerisi yönetimi
Büyük veri, veri analizi ve yönetimi
2
Müşteri yönetimi
İnsan kaynakları ve ekip yönetimi
3
Finans ve muhasebe yönetimi
Permans ve işlevBüyük
analizi
1
veri, veri analizi ve yönetimi
Yenilik ve inovasyon
yönetimi
2
İnsan kaynakları ve ekip yönetimi
Şirket yönetimi
4
Permans ve işlev analizi
Kurumsal iletişim Yenilik ve inovasyon yönetimi
5
Fikri haklar yönetimi
3
Şirket yönetimi
Kurumsal iletişim
Mobil iletişim teknolojileri
1
Fikri haklar yönetimi
Nesnelerin interneti, bağlı sistemler
2
Mobil iletişim
teknolojileri
Prototipleme (hızlı, mühendislik,
ticari)
1
Nesnelerin
interneti,
bağlı sistemler
Ulusal - uluslar arası
destek
programları
2
Prototipleme (hızlı, mühendislik, ticari)
Sağlıkta dijital
dönüşüm ve dijital teknolojiler
2
Ulusal - uluslar arası destek programları
Yapay zeka
1
Sağlıkta dijital dönüşüm ve dijital teknolojiler
Endüstri 4.0, akıllı imalat, otomasyon, dijital dönüşüm2
Yapay zeka
Otonom sistemler, robotik ve mekatronik sistemler 1
Endüstri 4.0, akıllı imalat, otomasyon, dijital dönüşüm
Bilgi
güvenliği, siber güvenlik, KVKK
2
Otonom sistemler, robotik ve mekatronik sistemler
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1
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2
İstatistiksel
süreçsürdürülebilirlik
yönetimi
İlaç,
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Tarım ve gıda teknolojileri, dijital tarım

Mentor Yetkinlik Seviyeleri
1 - Konu hakkında fikir sahibi
2 - Konu hakkında temel bilgi sahibi

3 - Konu hakkında aktif çalışma tecrübesine sahibi
4 - Konu hakkında uzmanlık seviyesinde bilgi sahibi

5 - Konuya eğitim/mentorluk verebilecek düzeyde hakim

5

