2021 OCAK AYINDA
DİJİTAL PAZARLAMA
KAMPANYALARINIZDA
DEĞERLENDİREBİLECEĞİNİZ
5 KONSEPT ve 30 ÖNEMLİ GÜN
ÖNERİSİ
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Yeni umutların ve fırsatların başlangıcı olarak
görebileceğimiz Ocak ayı, kış mevsiminin kendini en
çok hissettirdiği ve iletişimin odak noktasında kış
konseptinin öne çıktığı pazarlama kampanyaları için
oldukça önemli bir ay. Etkinlik ve özel gün anlamında
diğer aylara kıyasla biraz daha sakin geçen bu ayda
yeni yıl, yeni umutlar ve sömestr tatili öne çıkan
konseptler arasında. Sizin için derlediğimiz bu
konseptleri birlikte değerlendirmeye ne dersiniz?
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1 OCAK

YENİ YILIN İLK GÜNÜ
Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak, pazarlama
kampanyalarınız için bu ayda faydalanabileceğiniz en
önemli günlerden. Bugüne özel veya özel bir ürün
üzerine avantajlı bir kampanya oluşturabilir, “Yeni yıla,
yeni x ürünü ile girin” veya “Yeni yılda yanınızda x
ürünü olsun” temalarıyla yeni yılın ilk gününü
değerlendirebilirsiniz.
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YENİ YIL & YENİ UMUTLAR
Hepimiz için yeni yıl yeni umutlar demektir, bu taze ve
umut dolu ruhu yaşatmak için sizinle yeni yılla ilgili iki
adet iletişim kampanyası önerimizi paylaşmak isteriz.
İlk olarak sağladığınız hizmetten memnun ve aktif
olan müşterilerinize beraber geçirdiğiniz bir yıl için
teşekkür ederek yarınların daha keyifli bir yolculuk
olacağını belirtebilirsiniz. Diğer önerimiz ise
markanızla sorun yaşamış ve aktif olmayan
müşterilerinizle ilgili. Yeni yılın getirdiği tazelikle onlara
beyaz bir sayfa açmayı önerebilir ve sunacağınız özel
kampanyalarınızla onların gönlünü kazanabilirsiniz.
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KIŞ KONSEPTİ
Aralık ayında da bahsettiğimiz gibi kışın kendini
hissettirdiği bu aylarda müşterilerinize sunacağınız
kampanyalarınızda mevsime yönelik alışveriş
önerilerine, mevsimin getirebileceği sağlık sorunlarına
yönelik çözüm önerilerine ve daha çok evlere
kapandığımız bu dönemde evde yapılabilecek
aktivitelere yönelik önerilerinize kampanyalarınızda
yer verebilirsiniz. Size önerimiz genel iletişim
kampanyalarınızda kış mevsimini ve getirilerini
kampanyalarınızın odağında bulundurmanız olacaktır.
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SPOR MÜSABAKALARI
2021 yılının başlamasıyla birlikte, Ocak ayında bizleri
nefes kesecek karşılaşmalar bekliyor. Ayın en önemli
karşılaşmaları şüphesiz Beşiktaş ile Galatasaray
arasında oynanacak derbi. Ocak ayına veda ederken
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak derbi
de sporseverleri heyecanlandıracaktır. Basketbolda
ise Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes’in Euroleague
maçları devam ederken, NBA sezonunun
başlamasıyla basketbolseverler için dolu dolu ve
heyecanlı bir ay olacak.
Miami Heat - Boston Celtics (NBA) 7 Ocak
Beşiktaş - Galatasaray (Süper Lig) 17 Ocak
CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko (Euroleague) 22 Ocak
Chicago Bulls - Los Angeles Lakers (NBA) 24 Ocak
Beşiktaş - Galatasaray (Süper Lig) 31 Ocak
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SÖMESTR TATİLİ
Ocak ayının sağladığı en önemli pazarlama
kampanyası fırsatlarından biri de sömestr tatili
dönemi. Milyonlarca öğrencinin eğitimine ara verdiği
bu dönem, ailelerin çocuklarıyla daha çok zaman
geçirebildiği, onların ihtiyaçlarına daha yoğun cevap
verebildiği bir dönem. Covid-19 pandemisi nedeniyle
eğitimlerine online devam eden çocukların güzel vakit
geçirmek için fırsat olarak gördüğü bu dönemde,
çocukların evlerinde sağlık içerisinde oynayabileceği
oyunlar ve yapabilecekleri çeşitli aktiviteler pek çok
sektörün hareketlenmesine neden olarak, bu dönemi
pazarlama kampanyaları açısından atlanmaması
gereken bir dönem kılıyor.
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11-18 OCAK

ENERJİ VERİMLİLİĞİ HAFTASI
Ocak ayında pazarlama kampanyalarınızda
faydalanabileceğiniz bir diğer fırsat ise Enerji
Verimliliği Haftası. Tükettiği enerjinin büyük bir
bölümünü ithal kaynaklardan karşılayan ülkemizde
enerjiyi verimli ve tasarruflu kullanmak oldukça
önemli. Bu önemli haftada, beyaz eşya vb. elektrikli
aletler ve doğal gaz kullanımı gibi enerji verimliliği
üzerine hazırlayacağınız kampanyalarla toplumsal
bilincin artırılmasına katkıda bulunabileceğiniz gibi
müşterilerinizle olan iletişiminizi de geliştirebilirsiniz.

OCAK AYINDA DİKKAT ÇEKEN DİĞER ÖNEMLİ GÜNLER
İletişim stratejilerinize konsept bulamadığınız veya var olan konseptlerinizi uyarlamakta zorlandığınız zamanlarda en çok imdadınıza
yetişecek yöntemlerden biri de ayın önemli günleridir. Önemli ve ilginç günler açısından kısıtlı imkanın olduğu Ocak ayında dikkat
çeken günleri sizin için listeledik. Hangi sektörde olursanız olun, eminiz ki aralarından kampanyalarınıza uyarlayabileceğiniz özel gün
önerileri çıkacaktır.
01 OCAK
Yılbaşı
02 OCAK
Bilim Kurgu Günü
03 OCAK
Uyku Festivali Günü
04-10 OCAK
Veremle Savaş Eğitimi Haftası
05 OCAK
Kuş Günü
07 OCAK
Braille Alfabesi Günü

07-14 OCAK
Beyaz BastonGörme Engelliler
Haftası
08 OCAK
Baklava Deseni Günü
Masanızı Temizleme Günü
10 OCAK
Çalışan Gazeteciler Günü
İdareciler Günü
Bitter Çikolata Günü

15 OCAK
Şapka Günü

23 OCAK
Turta Günü

16 OCAK
Hiçbir Şey Yapmama Günü
Dini Özgürlük Günü

26 OCAK
Dünya Gümrük Günü

17 OCAK
Çocuk Mucitler Günü
19 OCAK
Uçurtma Günü

11-17 OCAK
Enerji Tasarrufu Haftası

20 OCAK
Peynir Severler Günü

13 OCAK
Sticker Günü

21 OCAK
Sarılma Günü

14 OCAK
Uçurtma Günü
Kedi Giydirme Günü

22 OCAK
Acı Sos Günü

27 OCAK
Çikolatalı Kek Günü
28 OCAK
Uluslararası Lego Günü
29 OCAK
İşte Eğlence Günü
Yapboz Günü

