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YAZARLAR HAKKINDA
Nesteren Şencan Görgülü
Adana’da doğdu, İstanbul’da büyüdü. İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi,
Kamu Yönetimi Bölümü’nü 1986’da bitirdi. Master derecesini Siyaset Bilimi dalında
aldı. Çalışma yaşamına Poyraz Yayıncılık’ta müşteri temsilcisi olarak başladı. Daha
sonra reklamveren konumuna geçti. Ardından reklamveren pozisyonunda edindiği
deneyimle reklam sektöründe müşteri temsilcisi olarak başarılı bir grafik çizdi. Şu anda
kurucusu olduğu Portakal Pazarlama Danışmanlığı’nın iş geliştirme ve mali işlerinden
sorumlu ortağı olan Nesteren Şencan Görgülü, Portakal’ın gerçekleştirdiği danışmanlık
projelerinde özellikle “nitel araştırmalar” konusunda uzman danışman olarak çalışıyor.
Nesteren Görgülü’nün iki biyografik kitap çalışması bulunuyor.

Güventürk Görgülü
İstanbul’da doğdu, büyüdü. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu
Yönetimi Bölümü’nü 1986’da bitirdi ve master derecesini Siyaset Bilimi dalında aldı.
Çalışma yaşamına 1987’de YeniGündem dergisi’nde ekonomi muhabiri olarak başladı.
Daha sonra çeşitli dergi, gazete ve televizyonlarda ağırlıklı olarak ekonomi alanında
muhabir, editör, yazıişleri müdürü olarak çalıştı. Sendikal alanda bir süre uzman olarak
görev yaptı. Halen İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğretim görevlisi
olarak çalışan Güventürk Görgülü, Portakal’da proje danışmanlığı görevini sürdürüyor
ve aynı zamanda Dünya Gazetesi’nde cuma günleri yayınlanan “Pazarlama 3.0” adlı
köşesinde yazılarına devam ediyor. Güventürk Görgülü’nün medya alanında yayımlanmış bir kitabı ve çalışma yaşamıyla ilgili bir ortak kitabı bulunuyor.

Yazarlar halen değişik ölçekteki kuruluşlar için firma içi Pazarlama 3.0 atölyeleri ve
eğitimleri düzenliyor. Ayrıca pazarlamayla ilgili deneyimlerini ve birikimlerini internet
üzerinden paylaşıyor.
Eğer firmanızda büyüme ve yeni müşteriler kazanma konusunda yolunda gitmeyen bir
şeyler olduğunu düşünüyorsanız veya pazarlama konusunda sıkıntılar yaşıyorsanız
hemen yazarları arayabilir, danışmanlık ve atölyeler konusunda bilgi alabilirsiniz.
Ondan önce bu kitabı ekip arkadaşlarınıza tavsiye edebilir veya alıp onlara hediye
edebilirsiniz. Ayrıca yazarların makalelerini internetten ücretsiz takip edebilirsiniz.
Konuyla ilgili detaylı bilgileri www.pazarlama30.com ve www.portakalonline.com
adreslerinden edinebilirsiniz.
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Bu kitapla ilgili düşüncelerinizi,
fikirlerinizi ve tüm yorumlarınızı
www.pazarlama30.com
adresindeki “Kitap yorumları”
bölümünden, yazarlarla ve tüm
okuyucularla paylaşabilir,
Pazarlama 3.0 fikrinin gelişimine
katkıda bulunabilirsiniz.

Önsöz
Bu kitap “pazarlama”dan; nam-ı diğer “marketing”ten söz etmektedir.
Ama aslında burada anlatılanlar yaşama dair bazı gözlemler, deneyimler ve sonuçlardır. Anlatılanların pazarlama işi üzerinden gözlemlenmesi, deneyimlenmesi ve sonuçlara konu olması, bunu bir pazarlama kitabı
haline getirmektedir.
Bu kitap, “10 adımda başarıyı yakalayın”, “20 adımda şunu halledin”
türü bir reçete kitabı kesinlikle değildir. Bu kitabın esas amacı, okuyucuya ilham kaynağı olabilmektir.
Bu kitabı okuyan herkes kendine göre bir sonuç, bir yöntem, uygulayabileceği bir fikir çıkartabilir elbette. Ama Pazarlama 3.0, yalnızca pazarlamada yeni bir aşamaya geçmek değil bize göre. Bunu yapabilmek
için aslında günlük yaşamda stratejik düşünce gücüne sahip olmak ve
gerçekten bir değer yaratmaya odaklanmak, yaşamın merkezine “değer”i
yerleştirmek gerekiyor.
Biz, uzun yıllara yayılan gözlemlerimizi, deneyimlerimizi, araştırmalarımızı ve bunlardan çıkarttığımız sonuçları, aynı dili konuştuğumuz, aynı
sokaklarda yürüdüğümüz, aynı havayı soluduğumuz insanlarla da paylaşmak istedik. Bu bizim için, içinde yaşadığımız toplumun değişimine
katkı sağlayacak bir değeri yaratmanın yollarından biri.
2008’de ortaya çıkardığımız kitap taslağı ve Pazarlama 3.0 fikri üzerinde, dünyada yaşanan ekonomik krizin verdiği dersleri de dikkate alarak
iki yıl daha çalıştık. Sonuçta ortaya, Türkiye gibi hızlı büyüyen ekonomilerin gerçeklerini göz ardı etmeyen, hatta o gerçeklerden güç alarak yeni
bir vizyon sunmayı amaçlayan bu kitap çıktı.
Elbette her fikir, yeni bir fikrin anahtarıdır. Bize ilham veren fikirleri
ortaya atanlar gibi, bizim yazdıklarımızın da okuyucuya ilham verebilmesini diliyoruz...

Pazarlama 3.0 konusundaki
gelişmeleri izlemek ve yazarların
makalelerine öncelikli olarak erişmek
için Facebook, Twitter sayfalarına
veya Google haberleşme grubuna
www.pazarlama30.com
adresinden üye olabilirsiniz.

