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Pazarlama kampanyalarınıza konsept 
bulamadığınız ya da var olan 
konseptlerinizi kampanyalarınıza 
uyarlamakta zorlandığınız 
zamanlarda en çok imdadınıza 
yetişecek yöntemlerden biri de ayın 
önemli günleridir. Ekim ayı, önemli 
günler anlamında en verimli aylardan 
biri olarak öne çıkıyor. Neredeyse her 
sektör için yaratıcı içeriklerin 
üretilebileceği ekim ayında 
kampanyalarınızda 
yararlanabileceğiniz dikkat çeken 
önemli gün ve konseptleri derledik.
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Dünya Kahve Günü
Türkiye sıcak içecek konusunda her ne 
kadar tartışmasız “çay” ülkesi olsa da 
kahve tüketimi de son dönemde hızla 
artıyor. Kahve için festivaller, özel 
partiler, özel eğitimler derken, kahve 
Türkiye’de son derece popüler hale 
geldi. Kahve Günü’ne özel bir etkinlik 
ya da iletişim kampanyası yapmak, 
hatta sevdiğiniz müşterilerinize ya da 
iş veren markası algısı için çalışma 
arkadaşlarınıza kahve ısmarlamak 
olumlu geri dönüşler almanıza katkı 
sağlayacaktır.
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Dünya Yaşlılar Günü
Öncelikle şunu belirletelim, 
büyüklerimiz, sadece bir gün değil, 
her gün kıymetli. Büyüklerimizle 
ilgili sosyal sorumluluk 
hatırlatmaları yapmak, marka 
değerinize olumlu katkıda 
bulunacaktır. Yaşlılar Günü, 
özellikle ileri yaş gruplarına yönelik 
ürün ve hizmetler satan markalar 
için dikkatli kullanıldığında etkili 
iletişim yardımcılarından biri 
olabilir.
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Hayvanları
Koruma Günü
Related Digital ekibi olarak çok 
sevinçliyiz ki, doğayı beraber 
paylaştığımız, hayvanların önemi ve 
özen gösterilmesi farkındalığı her geçen 
gün artıyor. Hayvanlara hassasiyet 
göstermek hepimizin görevi olduğu gibi 
markaların da bu konuda yapıcı 
olmaları ve dijital pazarlama yoluyla 
hayvanlara hassasiyetlerine yönelik 
sosyal çalışmalarını paylaşmaları, 
müşteri aidiyeti için pozitif etki 
edecektir.
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Cumhuriyet Bayramı
Ekim ayının tartışmasız en önemli günü 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş günü 
olan 29 Ekim. Türkiye’nin en çok önem 
verdiği bu bayramı kutlamak insanların 
size olan sevgi, ilgi ve saygısına olumlu 
katkıda bulunacaktır. 97. yaşına girecek 
olan cumhuriyetimizin doğum günü bu 
yıl Salı gününe denk geliyor. Bu yüzden 
tatil ve seyahate yönelik hizmetler veren 
markaların iletişime öncelik vermesini 
tavsiye ediyoruz.
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Dünya Tasarruf Günü
Markalar olarak en önemli 
hedeflerimizden biri insanları 
ürünlerimizi tüketmeye 
yöneltmek. Ancak sonsuz tüketim 
de hepimiz için çok faydalı 
olmayabilir. Tasarruf Günü’nde 
indirim fırsatları, avantajlar 
üzerinden iletişim dili geliştirip, 
özel çalışmalar yapabilirsiniz.
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Kışa Hazırlık
Ekim ayı, sonbaharın etkisinin net 
olarak hissedildiği, kışın yavaş 
yavaş kendisini gösterdiği ay olarak 
öne çıkıyor. Özellikle otomobil ve 
ev bakımı gibi alanlarda önerilerde 
bulunabileceğiniz ekim ayında, 
kışa sağlıklı hazırlanmanın da 
altını çizebilirsiniz.
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Spor Müsabakaları
Spor iletişimi açısından tek kelimeyle hazin
olan ekim ayı, kitlesel sporların tansiyonunun 
arttığı sezona tam anlamıyla girildiği ay olarak
öne çıkıyor.

Şampiyonlar Ligi 2. Maçları                     1-2 Ekim

UEFA Avrupa Ligi Maçları                        3 Ekim

Euroleague Sezon Açılışı.                        3 Ekim

NBA Sezon Açılışı                                     4 Ekim

TR-Arnavutluk Euro 2020 Elemeleri.     11 Ekim

Fransa-TR 2020 Elemeleri                      14 Ekim

Şampiyonlar Ligi 3. Maçları 22-23 Ekim

UEFA Avrupa Ligi 3. Maçları                    24 Ekim

BJK-GS Türkiye Lig Maçı                          27 Ekim
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Kültür Sanat
Etkinlikleri
Büyük şehirlerde kültür ve sanat etkinliklerinin 
başladığı ay olan ekim ayında, siz de kültürel 
faaliyetlerle ilgili içerikler sunan iletişim 
çalışmaları gerçekleştirebilirsiniz. Eğitimli ve 
yüksek gelir grubu segmentlerinin özellikle 
önem verdiği kültür sanat etkinliklerine 
sponsorluk ya da etkinliklerden haberdar 
etmek, fikir vermek etkili sonuçlar almanıza 
yardımcı olacaktır. Öte yandan sinema 
sezonunun da açıldığı ekim ayında alışveriş 
merkezleri için de önemli bir fırsat ortaya 
çıkmış oluyor.
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01 Ekim

Dünya Vejetaryen

Günü

02 Ekim

Dünya Habitat Günü

Dünya Mimarlık
Günü

03 Ekim

Erkek Arkadaş Günü

04 Ekim

Taco Yeme Günü

05 Ekim

Dünya Öğretmenler
Günü

06 Ekim

İstanbul’un
Kurtuluşu

Dünya Gülümseme
Günü

07 Ekim

Küvet Günü

09 Ekim

Dünya Posta Günü

10 Ekim

Dünya Ruh Sağlığı
Günü

13 Ekim

Ankara’nın Başkent
Oluşu

Dünya Yumurta
Günü

15 Ekim

Dünya Öğrenciler
Günü

Dünya Matematik
Günü

16 Ekim

Dünya Gıda Günü

EKİM
Diğer Önemli Günler

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

18 Ekim

Çikolatalı Cupcake 
Yeme Günü

20 Ekim

Garsonlar Günü

21 Ekim

Elma Günü

25 Ekim

Dünya Makarna
Günü

24 Ekim

Birleşmiş Milletler
Günü

29 Ekim

İnternet Günü

Kediler Günü

22 Ekim

Kabuklu Yemiş
Yeme Günü
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