
ARALIK AYINDA
DİJİTAL PAZARLAMA
ÇALIŞMALARINIZDA
DEĞERLENDİREBİLECEĞİNİZ
40 ÖNEMLİ GÜN ÖNERİSİ



Yılın son ayı olan aralık ayında, 
sosyal farkındalık, yeni yıl ve kış 
konuları pazarlamacılar için öne 
çıkan başlıklar. Aralık ayında 
pazarlama ve özellikle dijital 
pazarlama stratejilerinizde 
uygulayabileceğiniz kampanya ve 
konsept önerilerimize göz atın.
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Yeni Yıl 
Kampanyaları

Aralık ayının şüphesiz en önemli pazarlama 
olayı yeni yıl. Yeni yılda hediyeler almayı 
herkes sever ve bu dönemde yoğun biçimde 
alışveriş yapılır. Takipçilerinizle iletişim 
kurmak için iyi bir fırsat oluşturan bu 
dönemde ne olursa olsun yeni yıl üzerine bir 
pazarlama kampanyası yapmanızı öneriyoruz. 
Yaptığınız kampanyaların geri dönüş oranları 
diğer dönemlere göre daha yüksek olacaktır.

GENEL
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Kar-Kayak Tatili

Türkiye’de aşırı popüler olmasa da 
yine de ciddiye alınabilecek bir kitle 
tarafından sevilen kayak tatili 
iletişimi en popüler dönemdeyiz. 
Yılbaşı tatilinin birleştirilerek 4 gün 
olduğunu ve okulların ara tatilinin 
de yaklaştığını düşünürsek, aralık 
ayı içinde kayak tatili önerilerinde 
bulunmak turizmciler için faydalı 
olacaktır. Öte yandan kar ve kayak 
kıyafeti satan online ya da fiziki 
mağazaların da bu dönemde 
iletişim yapmayı ihmal etmemeleri 
gerekiyor.

GENEL

4



Kışın Acil İhtiyaçları
Kışın iklim olarak hayatımıza yarattığı 
doğal ve baş etmemiz gereken 
sorunları var. Isınma, ulaşım, giyim, 
sağlıklı kalmak gibi kışın yarattığı 
doğal sorunlarla ilgili çözüm önerileri 
ya da ürünleri üzerinden iletişim her 
zaman işe yarayacaktır. Örneğin 
hastalıklardan korunmak için C 
vitamini ihtiyacımızın altını çizip, katı 
meyve sıkacağı ya da narenciye 
sıkacağı önerilerinde bulunmak 
pazarlama stratejilerinize katkı 
sağlayacaktır.

GENEL
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Dünya Aids 
Günü
Maalesef insanlığın çözemediği en 
büyük sağlık sorunlarından biri de 
Aids. İnsandan insana bulaşan bu 
hastalığın, zararlarına, korunmanın 
önemine dair farkındalık yaratmak 
için özel olarak bir gün belirlenmiş 
durumda. Aids ile ilgili farkındalık 
hatırlatması yapmak doğru bir 
iletişim çalışması olacaktır.

1 ARALIK
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Dünya
Engelliler Günü
Türkiye nüfusunun %10’undan fazlası 
maalesef engelli. Engelli olmayanlar için 
yaşamak çok kolay ancak maalesef engelli 
olan insanlarımız için hayat o kadar kolay 
değil. Yaşamı kolaylaştırmak, 
engellilerimize özen göstermek için 
farkındalık kampanyası yaratmak çok 
yerindedir. Öte yandan doğuştan engelli 
olanlardan daha çok, maalesef yanlış 
evlilik ve kazalar sebebiyle engelli 
insanlarımız var. İnsan eliyle oluşabilecek 
engelliliğe karşı önlem önerilerinde 
bulunmak da yine yerinde bir mesaj 
olacaktır.

3 ARALIK
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Dünya İnsan
Hakları Günü

BM İnsan Hakları Evrensel 
Bildirisi’nin yayınlandığı 10 Aralık, 
dünya üzerinde İnsan Hakları Günü 
olarak kutlanıyor. İnsan hakkı gibi 
önemli bir konuda özellikle hakların 
eşitlenmesinde dünya halen çok 
geride ve daha çok çalışmamız 
gerekiyor. Bu güne özel bir iletişim 
çalışması yapmak özellikle sosyal 
sorumluluk adına faydalı bir iletişim 
çalışması olacaktır.
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Yerli Malı Haftası

Uluslararası alanda Black Friday, 11.11 
etkinlikleri olur da, neden yereli olmaz 
değil mi? Uzun süredir gözlerimizden 
uzak olan, dikkat etmediğimiz ama 
aslında yereli ne kadar 
önemsediğimizin kanıtı özel bir 
haftamız var. Üstelik kitleler tarafından 
da içselleştirilmiş bir gün olan Yerli Malı 
Haftası konsepti üzerine pazarlama ve 
iletişim çalışması yapmanın olumlu 
yönlerini düşünmenizi öneriyoruz.
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En Uzun Gece

Son dönemde oldukça popüler olan 
konulardan biri de dünyanın dönüş 
hareketlerine göre kampanyalar 
düzenlemek. Kuzey Yarımküre’de
oturan bizler için en uzun gece olan 21 
Aralık’ta, geceye özel anlık online 
kampanyalar yapabilirsiniz. Öte yandan 
AVM’ler bu geceye özel olarak açık 
kalabilir, mağazalar geceye özel 
indirimler sunabilir.

21 ARALIK
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01 Aralık

Kırmızı Elma Yeme

Günü

02 Aralık

Dünya Börek Günü

03 Aralık

Hediye Verme Günü

Vakıflar Haftası

04Aralık 

Dünya Madenciler Günü

Kurabiye Günü

Kahverengi Ayakkabı
Giyme Günü

05 Aralık

Dünya Ninja Günü

Toprak Günü

7 Aralık

Uluslararası Sivil
Havacılık Günü

Pamuk Şeker Günü

11 Aralık

Koro Günü

Dağ Günü

12 Aralık

Yoksullarla
Dayanışma Haftası

Atatürk Çiçeği Günü

13 Aralık

Keman Günü

15 Aralık

Kedi Bakıcıları Günü

16 Aralık

Ücretsiz Kargo Günü

Uzlaşma/Barışma Günü

Çikolata Kaplı Yiyecek
Günü

18 Aralık

Göçmen Günü

Arapça Günü

Kurabiye Günü

ARALIK
Diğer Önemli Günler

Türkiye’de ve dünya genelinde kutlanan, 
önemsenen, öne çıkarılan diğer günler özelinde
de iletişim yapabilirsiniz. 

19 Aralık

Muffin Günü

20 Aralık

Oyun(iskambil, tavla
vb) Günü

Sangria Günü

21 Aralık

Yatağı Düzeltmeme
Günü

27 Aralık

Meyveli Pasta Günü

Hayvanat Bahçesi
Gezme Günü

26 Aralık

Teşekkür Ederim
Notu Bırakma Günü

22 Aralık

Aile Atalarını Anma
Günü

28 Aralık

İskambil Kağıdıyla
Oynama Günü

29 Aralık

Tik Tak(saat) Günü
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