
OCAK AYINDA
DİJİTAL PAZARLAMA
ÇALIŞMALARINIZDA
DEĞERLENDİREBİLECEĞİNİZ
5 KONSEPT & 30 ÖNEMLİ GÜN
ÖNERİSİ



Yeni yılın ilk ayı olan ocak ayı kışı 
selamladığımız dönem olması 
nedeniyle, iletişimin odak 
noktasında kış konsepti öne çıkıyor. 
Etkinlik ve özel gün anlamında 
diğer aylara göre daha sakin geçen 
ocak ayında yeni yıl, yeni umutlar, 
kış ve okulların ara tatil dönemi 
öne çıkan konseptler arasında. 
Gelin, bu önemli konseptleri 
beraberce değerlendirelim.
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Yeni Yıl &
Yeni Umutlar
Hepimiz yeni yıla yeni umutlarla gireriz. Bu 
taze ruhu yaşatmak için bizim yeni yılla ilgili 
iki iletişim kampanyası önerimiz var. Aktif ve 
memnun olan müşterilerinize, beraber 
geçirdiğiniz yıl için teşekkür ederek, yarınların 
daha keyifli bir yolculuk olacağını belirten bir 
kampanya iletişimi gerçekleştirebilirsiniz. 
İkinci önerimiz ise markanızla sorun yaşamış 
ve aktif olmayan müşterilerinize yapacağınız 
yeni yıl kampanyası. Yeni yılın getirdiği “yeni” 
kavramının altını çizecek biçimde, 
iletişiminizde “beyaz bir sayfa” açmayı 
önerebilirsiniz ve bu müşteri grubuna özel, 
sıradışı bir kampanya sunarak onların kalbini 
geri kazanabilirsiniz.

GENEL
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Kış Teması
Aralık ayında da bahsettiğimiz gibi kış 
mevsiminin en yoğun aylarını yaşıyoruz. Bu 
dönemde kayak tatili, alışveriş önerileri, kışın 
getirebileceği sağlık sorunları için öneriler, 
yolculuk önerileri gibi pek çok alternatif 
kampanya ve içerik sunabilirsiniz. Size 
önerimiz genel iletişim kampanyanızı kış 
mevsimi odağında tutmanız olacaktır.

GENEL
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Yeni Yılın İlk Günü
Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak ile ilgili 
özel bir indirim kampanyası ya da 
yılın ilk gününe özel bir ürün üzerine 
kurulacak şekilde avantajlı bir 
kampanya sunmanız mümkün. “Yeni 
yıla, yeni x ürün ile girin, daha mutlu 
olun” temasında bir kampanya 
oluşturabilirsiniz.

1 OCAK
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Sömestr Tatili
Ocak ayının herhalde tartışmasız en önemli 
konsepti sömestr tatil dönemi olacaktır. 
Gerekirse milyonlarca öğrencinin eğitimine 
ara verdiği, doğal olarak ailelerin de 
çocuklarına ilgilerinin arttığı, onlarla daha 
fazla zaman geçirdiği ve onların ihtiyaçlarına 
daha yoğun cevap verdiği bir dönemdeyiz. 
Oyun şirketleri, alışveriş merkezleri, sinemalar, 
tatil planları, aile aktiviteleri, giyim konsepti 
gibi pek çok sektörün hareketleneceği bu ara 
tatilde kampanya yapmanız kesinlikle olumlu 
geri dönüşler yaratacaktır.

20 OCAK
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Enerji Verimliliği 
Haftası
Tükettiği enerjinin büyük bölümünü ithal 
kaynaklara bağımlı olarak üretebilen 
Türkiye’de enerjiyi verimli kullanmak her 
sene artarak önem kazanmakta. Beyaz eşya 
vb. elektrikli aletler veya doğal gaz kullanımı 
gibi enerji verimliliği üzerine kampanyalar 
yapabileceğiniz gibi, verimlilik teması 
üzerine geliştirebileceğiniz etkili e-posta 
pazarlama kampanyaları da yaratabilirsiniz.

7-13 OCAK
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Spor Karşılaşmaları
Basketbol

Anadolu Efes - Khimki 3 Ocak

ING All-Star 2020 19 Ocak

Futbol

Galatasaray - Denizlispor 19 Ocak

Beşiktaş - Sivasspor 19 Ocak

Göztepe - Beşiktaş 26 Ocak

Fenerbahçe - Başakşehir 26 Ocak 

Konyaspor - Galatasaray 26 Ocak

GENEL
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01 Ocak

Söz Verme Günü

Euro Günü

1-7 Ocak Veremle
Savaş Haftası

03 Ocak

Uyku Festivali Günü

04 Ocak

Spagetti Günü

Körler Alfabesi Günü

05 Ocak

Kuş Günü

08 Ocak

Baklava Deseni
Günü

Masanızı Temizleme
Günü

10 Ocak

Gazeteciler Günü

Bitter Çikolata Günü

11 Ocak

Süt Günü

12 Ocak

Dünya Eczacılar
Günü

13 Ocak

Yapışkanlı Etiket Günü

14 Ocak

Uluslararası Uçurtma
Günü

OCAK
Diğer Önemli Günler

Türkiye’de ve dünya genelinde kutlanan, 

önemsenen, öne çıkarılan diğer günler özelinde
de iletişim yapabilirsiniz. 

15 Ocak

Şapka Günü

18 Ocak

Winnie the Pooh 
Günü

19 Ocak

Patlamış Mısır Günü

23 Ocak

El Yazısı Günü

Turta Yapma Günü

22 Ocak

Acılı Sos Yeme Günü

20 Ocak

Penguen Günü

Peynir Sevenler
Günü

DJ Günü

21 Ocak

Sarılma Günü

27 Ocak

Çikolatalı Pasta Günü

Dünya Bebek
Emzirme Günü

28 Ocak

Bilgi Güvenliği Günü

26 Ocak

Avusturalya Günü
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