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Tatil sezonunun yavaş yavaş sona erdiği, 
sonbaharın başlangıcı Eylül ayı, 
işletmelerin dijital pazarlama 
kampanyalarında kullanabileceği etkili 
günlerle öne çıkıyor. Sonbahar 
konseptinden, okula dönüş 
kampanyalarına; Ekinoks’tan, yeni kıyafet 
sezonuna, tüm sektörlerdeki işletmelerin 
geri dönüşü yüksek dijital pazarlama 
kampanyaları üretebileceği Eylül ayında, 
pazarlama kampanyalarınızda yer 
verebileceğiniz önemli gün ve fikirleri 
sizler için derledik.
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Okula Dönüş
Bu yıl COVİD-19 sürecinin etkisiyle; milyonlarca 
öğrenci, veli ve öğretmen için, fiziki olarak 
okula başlayacakları tarih merak konusuydu. 
Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yaptığı 
açıklamaya göre, Bilim Kurulu tarafından 
tavsiye edilen sınıflarda, aşamalı ve seyreltilmiş 
şekilde yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih 21 
Eylül olarak kararlaştırıldı. 2020 yılının bu 
önemli tarihi; kırtasiye ürünlerinden, kıyafete, 
teknolojik ürünlerden, eğitim alternatiflerine 
ve hijyen ürünlerine birçok sektörden 
markanın dijital pazarlama kampanyalarında 
kullanabileceği önemli fırsatlar barındırıyor. Bu 
hareketli dönemde, hedef kitlenizle iletişime 
geçerek; onlara özel promosyonlar, indirimler, 
indirimli ürün paketleri ve öneriler sunabilir, 
yaratıcı kampanyalarla satış oranlarınızı 
arttırabilirsiniz.

21 EYLÜL
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Ekinoks
Kuzey Yarım Küre’de sonbahar, Güney 
Yarım Küre’de ilkbaharın başlangıcı 
olarak kabul edilen 23 Eylül, tüm 
Dünya’da gece ve gündüzün birbirine 
eşit olduğu tarihtir. Bu önemli günde, 
teknoloji sektöründen, giyim sektörüne; 
gıda sektöründen, turizm sektörüne, 
tüm sektörlerdeki markalar, Ekinoks 
konsepti bağlamında etkili dijital 
pazarlama kampanyaları düzenleyerek, 
potansiyel müşterilerinin dikkatini 
çekebilir. Bu yıl pazarlama 
kampanyalarınızda, mutlaka bu önemli 
tarihe özel kampanyalar düzenlemenizi 
öneriyoruz. 

23 EYLÜL
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Sonbahar Konsepti
Eylül ayında, kampanyalarınızın 
tasarımında, sonbahar renklerini ön 
plana çıkararak potansiyel ve 
mevcut müşterilerinize sonbahar 
havasını yaşatabilirsiniz. Bunun 
yanında kış hazırlıkları, konserveler, 
ev tadilat/boya hazırlıkları, bağ 
bozumu, pastırma yazı gibi pek çok 
fikri kampanyalarınıza 
uyarlayabilirsiniz.
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Yeni Kıyafet Sezonu

Yazlık kıyafetlerin yerini, yavaş yavaş 
sonbaharın serin akşamları için tasarlanan; 
hırka, ceket, yağmurluk gibi daha kalın 
kıyafetlere bıraktığı sonbahar sezonu, 
özellikle giyim sektöründe yer alan 
işletmelerin başarılı dijital pazarlama 
kampanyaları oluşturması için harika bir 
zaman. Havanın serinlemesiyle pek 
çoğumuzun dolaplarında değişiklik 
yapmak isteyeceği Eylül ayında, 
Sonbahar-Kış koleksiyonlarınızı tanıtabilir, 
stoklarınızda kalan kıyafetlere yapacağınız 
indirim kampanyalarıyla satış oranlarınızı 
arttırabilirsiniz.

6



Alternatif Turizm Fırsatları

Antalya başta olmak üzere, özellikle hava sıcaklığının 
hala yüksek olduğu Akdeniz bölgesine gitmek isteyen 
potansiyel müşterileriniz için, Eylül ayında da yaz 
kampanyalarınıza devam etmeniz mümkün. Ayrıca, 
deniz odaklı tatile alternatif Göreme, Orta Avrupa, GAP, 
Batı Avrupa gibi tatil ve tur önerileri de Eylül ayının 
ikinci yarısında havaların bir nebze serinlemesiyle öne 
çıkartılabilir. Bununla birlikte, Turizm şirketlerinin, 
COVID-19 sebebiyle şehirden ve kalabalıktan uzak 
alanlarda, daha sakin tatil bölgelerini tercih etmek 
isteyen müşteri adaylarına özel kampanyalar 
düzenleyerek gelirlerini arttırmaları da mümkün. 
Müşteri adaylarınızın markanıza olan güvenini 
arttırmak için, hijyen ve sosyal mesafe ile ilgili aldığınız 
tedbirlere, kampanyalarınızda yer vermenizi 
öneriyoruz.
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1 Eylül

Dünya Barış Günü

2 Eylül

Dünya Sakal Günü

4 Eylül

Dünya Vahşi Yaşam
Günü

8 Eylül

Dünya Okuma 
Yazma Günü

12 Eylül

Dünya İlkyardım
Günü

13 Eylül

Yazılım Geliştiricileri
Günü

16 Eylül

Uluslarası Kitap
Satın Alma Günü

19 Eylül

Gaziler Günü

19-25 Eylül

Dünya İşitme
Engelliler Haftası

EYLÜL
Diğer Önemli Günler

25 Eylül –

1 Ekim

Yangından
Korunma Haftası
(İtfaiyecilik Haftası) 

25 Eylül

Dünya Eczacılık
Günü

26 Eylül

Türk Dil Bayramı

27 Eylül

Dünya Turizm Günü

29 Eylül

Dünya Kalp Günü

Bazı günler, dünyanın her yerinde; bazıları ise bölgesel olarak önemli kabul 
ediliyor. Eylül ayında, pazarlama kampanyalarınızda kullanabileceğiniz 
ilginç ve eğlenceli günleri sizler için derledik.
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