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Şubat ayında dijital pazarlama 
kampanyalarınızda 
değerlendirebileceğiniz günleri ve 
bu günlerde işinize yarayabilecek 
kampanya fikirlerini sizinle 
paylaşıyoruz. Biz önemli günlerde 
yapılabilecek kampanyalar 
uzmanlık alanımız olan dijital 
pazarlama konusuna uyarlayarak 
listeliyoruz. Siz diğer iletişim 
kampanyalarınızda da önerdiğimiz 
günlere yönelik çalışmalar 
yapabilirsiniz.
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Dünya Kanser Günü
Aids gibi çare bulunamayan en zorlu 
hastalıklarından biri olan kanserle ilgili 
farkındalık yaratmak için her yıl 4 Şubat’ta 
Dünya Kanser Günü etkinlikleri 
düzenleniyor. Örneğin sağlık konusunda 
hassasiyet ve farkındalık yaratmak için 
kanser gününe özel bir dikkat edilmesi 
gerekenleri özetleyen e-posta içeriği 
yaratabilirsiniz.

4 ŞUBAT
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Türkiye Sigarayı 
Bırakma Günü
İnsanlığın en ilginç buluşlarından biri olan 
ve uzun yıllar sağlığa iyi geldiği bile iddia 
edilen sigara insan hayatını en çok tehdit 
eden garip alışkanlıklarından biri. Sigarayı 
bırakmayla ilgili Türkiye çapında 
düzenlenen etkinlik ise 9 Şubat’ta. Siz de 
kanserde olduğu gibi, sigara ve sağlık 
temalı bir sosyal sorumluluk kampanyası 
üretebilirsiniz.

9 ŞUBAT
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Sevgililer Günü
Dünya üzerinde bütün aşıkların ortak 
günü olan Sevgililer Günü, şubat ayı 
içinde herhalde dijital pazarlama 
kampanyası yapmak için en kusursuz gün. 
Sevgililer Günü kampanyasıyla ilgili özel 
bir içerik hazırladık ve konuyla ilgili dikkat 
etmeniz gereken detayları okumak için 
tıklayın😉

14 ŞUBAT
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http://blog.euromsg.com/sevgililer-gunu-e-posta-pazarlama-kampanyasinda-mutlaka-uygulamaniz-gereken-8-sey/


Telefonun İcad
Edilmesi
Mucidinin kim olduğu halen büyük bir 
tartışma konusu olan telefonun 
Amerikalı mucidi Graham Bell’in ilk 
telefon görüşmesini yaptığı gün olan 
15 Şubat telefonun icad edildiği gün 
olarak kabul ediliyor. Tartışmaları bir 
tarafa bırakırsak, telefonun icadı 
üzerinden zekice kampanyalar 
yapmak yaratıcı ekiplerinizin elinde 😉

15 ŞUBAT
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Sivil Savunma Günü
İnsan başına gelmeyince günlük 
hayatında aslında ne kadar 
savunmasız olduğunu fark etmiyor. 
Oysa her an deprem, sel ya da kritik 
hasar yaratma riski olan kitlesel bir 
duruma maruz kalabiliriz. Olağanüstü 
durumlarda kendimizi korumamız, 
yakın çevremizi daha doğru şekilde 
idare edebilmemiz için farkındalık 
yaratmak konusunda önemli 
günlerden biri olan Sivil Savunma 
Günü’nde bilgilendirici ve yardımcı 
olacak önerilerde bulunabilirsiniz.

28 ŞUBAT
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01 Şubat

Araş Sigortası Günü

03 Şubat

Havuçlu Kek Günü

04 Şubat

Kırmızı Giyinme
Günü

Dantel Günü

05 Şubat

Çikolatalı Fondü
Günü

07 Şubat

Bale Günü

08 Şubat

Opera Günü

10 Şubat

Şemsiye Günü

11 Şubat

Bilgisayar
Temizleme Günü

13 Şubat

Radyo Günü

14 Şubat

Kan Verme Günü

16 Şubat

İnovasyon Günü

ŞUBAT
Diğer Önemli Günler

Pek çoğuna şaşıracağınız, bazılarına böyle bir gün de mi 
varmış diyeceğiniz ilginç günleri sizinle paylaşıyoruz. 
Bazılarının temasından ilham alarak belki siz de ilginç 
kampanyalar oluşturabilirsiniz.

18 Şubat

Dünya Balina Günü

21 Şubat

Uluslararası Anadil
Günü

22 Şubat

Dünya Yoga Günü

28 Şubat

Çikolatalı Sufle
Yeme Günü

27 Şubat

Çilek Günü

23 Şubat

Tenis Oynama Günü

26 Şubat

Antep Fıstığı Günü

02 Şubat

Krep Yapma Günü
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