EKİM AYINDA
DİJİTAL PAZARLAMA
ÇALIŞMALARINIZDA
DEĞERLENDİREBİLECEĞİNİZ
30 ÖNEMLİ GÜN
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Ayın önemli günlerinden faydalanarak
oluşturduğunuz konseptlerle, dijital pazarlama
kampanyalarınızı çok daha verimli bir hale
getirebilirsiniz. Her sektörden işletmenin, başarılı
kampanyalar üretmesini sağlamak için, Ekim ayının
önemli günlerini ve konseptlerini derledik.
Cumhuriyet Bayramı’ndan, Uluslararası Kızlar
Günü’ne, kışa hazırlık konseptinden, Uluslararası
Kahve Günü’ne, Ekim ayının dikkat çeken günlerini
gelin birlikte inceleyelim.
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1 EKİM

Dünya Kahve Günü
Kahve tutkunlarının en sevdiği gün olarak
tanımlayabileceğimiz Dünya Kahve Günü,
Uluslararası Kahve Organizasyonu tarafından,
78 ülkede kutlanan özel bir gün olarak
karşımıza çıkıyor. Dünya Kahve Günü,
ülkemizde son yıllarda; kahve konsepti
etkinlikler, promosyonlar, partiler ve
indirimlerle kutlanıyor ve gün geçtikçe
popülerleşiyor. Bu önemli tarih, başta Yiyecek
İçecek Sektörü’nde yer alan işletmeler olmak
üzere, her sektörden işletmenin pazarlama
kampanyalarında kullabileceği verimli bir
konsept. Dünya Kahve Günü’nde; kahve
konsepli iletişim ve etkinlik e-postaları iletmek,
müşterilerinize ve çalışma arkadaşlarınıza
kahve ısmarlamak, bugüne özel indirim ve
promosyonlar tanımlamak, marka bilinirliğinizi
arttıracağı gibi kampanya başarınızı da
arttıracaktır.

4
1 EKİM

Dünya Yaşlılar Günü
En kıymetli hazinelerimizden biri olan
büyüklerimizi elbette yalnızca bir gün değil,
her gün hatırlamalı ve mutlu etmeliyiz. Tüm
dünyada kutlanan Dünya Yaşlılar Günü’ne
özel sosyal sorumluluk hatırlatmaları yaparak,
marka prestijinizi ve marka değerinizi
arttırmaya ne dersiniz? Giyim sektöründen,
ilaç sektörüne, teknoloji sektöründen,
perakende sektörüne, yaşlılara yönelik ürünler
satan tüm şirketler, bu özel günde
yapacakları; indirimler, promosyonlar ve
hatırlatmalarla hem onların gönlünde taht
kurabilir, hem de satış oranlarını arttırabilir.
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Hayvanları Koruma
Günü
Tüm dünyada can dostlarımızı korumaya
yönelik farkındalığı arttırmak için kutlanan
Hayvanları Koruma Günü’nde; e-posta
pazarlama kampanyaları aracılığıyla sosyal
mesajlar verebilir, mama gibi hayvan
ürünlerine özel promosyon ve indirim
kampanyaları düzenleyebilir ve hayvanlara
özel kurumiçi sosyal sorumluluk projelerinizle
ilgili hedef kitlenizi bilgilendirebilirsiniz. Bu
sayede, bir yandan vicdani sorumluluğunuzu
yerine getirirken, diğer yandan
müşterilerinizin marka sadakatini
arttırabilirsiniz.
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Dünya Kız Çocukları
Günü
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından,
2012 yılında, kız çocuklarına yönelik
ayrımcılığın önlenmesi ve temel insan hakkı
olan kız ve erkek çocukları arasındaki eşitliğin
sağlanmasına kamuoyunun dikkatini çekmek
amacıyla, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü
ilan edildi. 8 yıldır tüm dünyada kutlanan bu
önemli günü, iletişim kampanyalarınızda
kullanabilir ve kız çocuklarına özel kurumsal
sosyal sorumluluk projelerinizle ilgili hedef
kitlenizi bilgilendirebilirsiniz. Sosyal
sorumluluk projelerinin, marka prestijinizi ve
marka sadakatinizi arttırmada çok önemli bir
etkisi olduğunu hatırlatalım.
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29 EKİM

Cumhuriyet Bayramı
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümü
olan 29 Ekim, birlik beraberliğin en çok öne
çıktığı günlerden biri olarak dikkatimizi
çekiyor. Ülkemiz ve toplumumuz için en
anlamlı günlerden biri olan Cumhuriyet
Bayramı’na özel kutlama mesajı yayınlamanız,
mevcut ve potansiyel müşterilerinizin
gözünde her zaman olumlu bir izlenim
yaratmanıza neden olacaktır. Sembolik değeri
yüksek olan bu özel günde, kampanya odaklı
bir iletişim çalışması yapmamanızı tavsiye
ediyoruz.
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Kışa Hazırlık
Sıcak yaz havasının yerini, net olarak sonbaharın serin
havasına bıraktığı Ekim ayı, kışa hazırlık konseptli dijital
pazarlama kampanyaları oluşturmanız için oldukça
güzel bir zaman dilimi.
Ev bakımı, kışlık otomobil ürünleri, konserve ürünleri,
hırka ve kazaklar gibi ürün ve hizmetlere olan ihtiyacın
artacağı kış ayı gelmeden, hedef kitlenize kışa hazırlık
kampanyalarınızı iletebilirsiniz.

EKİM

1 Ekim

2 Ekim

3

Ekim ayında, bazıları dünyanın her yerinde; bazıları ise bölgesel olarak
önemli kabul edilen ilginç ve eğlenceli günleri sizler için derledik.
Umarız sizi hem eğlendirirken, hem de e-posta pazarlama
kampanyalarınızda kullanabileceğiniz fikirler verebiliriz.

Dünya Vejetaryen
Günü

Dünya Gülümseme
Günü

Erkek Arkadaş
Günü

8

9 Ekim

10 Ekim

Dünya Posta Günü

Evsizler Günü

Ekim Ayında Dünya Üzerinde Kutlanan İlginç Günler

4 Ekim
Taco Yeme Günü

5 Ekim
Dünya Mimarlık Günü
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Ekim

Küvet Günü

Ekim

Ahtapot Günü

Dünya Öğretmenler
Günü

Dünya Yumurta
Günü

Dünya Habitat Günü

15 Ekim

16

Dünya Öğrenciler
Günü

Dünya Gıda Günü

Dünya Matematik
Günü

Ekim

Ekim

18 Ekim

20 Ekim

21 Ekim

22 Ekim

Çikolatalı Cupcake
Yeme Günü

Garsonlar Günü

Elma Günü

Kabuklu Yemiş
Yeme Günü

24 Ekim

25 Ekim

29 Ekim

31 Ekim

Birleşmiş Milletler
Günü

Dünya Makarna
Günü

İnternet Günü

Dünya Tasarruf
Günü

Sakalsız Gezme
Günü
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