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Yazın gelişini tam anlamıyla hissettiğimiz, 
ışıldayan güneşin de enerjisiyle içimizin cıvıl cıvıl
olduğu Haziran ayının gelişini kutladığımız bu
günlerde pazarlama kampanyalarınızda
kullanabileceğiniz önemli günleri sizler için
hazırladık. Bu yıl Haziran ayında pazarlama
kampanyalarınızda kullanabileceğiniz en önemli
gün hiç şüphesiz ki Babalar Günü. E-posta
kampanyalarınız ve pazarlama stratejileriniz için
faydalanabileceğiniz diğer önemli günlere gelin
hep birlikte göz atalım.
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5 HAZİRAN

DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ

1972 yılında, İsveç’in Stokholm kentinde yapılan Birleşmiş
Milletler Çevre Konferansı’nda alınan kararla 5 Haziran’da
kutlanmaya başlanan Dünya Çevre Günü, bu ay pazarlama
kampanyalarınızda kullanabileceğiniz bir diğer önemli gün. 
Çevre bilinci, iklim krizi farkındalığı ve sosyal sorumlulukların
etkisini oldukça artırdığı bugünlerde, Dünya Çevre Günü’ne
özel kampanyalar düzenlemek, markanız için etkili bir
pazarlama stratejisi olacaktır. Son yıllarda, sosyal sorumluluk
konusunda hassas olan markaların prestijlerini oldukça
artırdığını ve bu nedenle önemli bir pazarlama aracı
olduğunu da akılda tutmakta fayda var. Hem sosyal
sorumluluklarınızı yerine getirebilmek, hem de hedef
kitlenizde farkındalık yaratabilmek adına Dünya Çevre
Günü’ne özel e-posta pazarlama kampanyaları yaratabilir, 
dijital pazarlama kampanyalarınızda çevre bilincine uyumlu
üretim koşullarınız, aktiviteleriniz ve ürünleriniz ile ilgili hedef
kitlenizin dikkatini çekebilirsiniz.
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20 HAZİRAN

BABALAR GÜNÜ

Genellikle Anneler Günü’nün gölgesinde kalan Babalar
Günü, Haziran ayında gerek erkek bakım ürünleri ve hazır
giyim endüstrisi, gerek elektronik eşya ve kişisel
aksesuarlar satan perakende markaları için en önemli
dönemlerden biri olarak değerlendiriliyor. Babalar
Günü’nde müşterilerinize özel promosyonlar sunabilir, 
indirimler yapabilir ve bu özel günü e-posta pazarlama
kampanyalarınızda kullanarak satışlarınızı ve marka
bilinirliğinizi arttırabilirsiniz. Kampanyalarınızı
oluştururken, bu önemli güne yer vermeyi unutmayın!
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21 HAZİRAN

YAZ GÜNDÖNÜMÜ

21 Haziran tarihi, yılın en uzun gündüzü ve en kısa
gecesinin yaşandığı zamandır. Bir diğer adı da yaz
gündönümüdür. Kuzey yarım kürede yaz başlarken
güney yarım kürede kış başlar.

Son dönemlerde birçok markanın dijital pazarlama
çalışmalarında yer verdiği yılın en uzun gününü siz de 
kampanyalarınızı duyurmak için kullanabilir, indirim ve
kampanya sürelerinizi uzatabilirsiniz. Yılın en aydınlık
gününe özel dijital pazarlama kampanyalarınızla
müşterilerinizin yüzünü gülümsetmeye ne dersiniz?
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26-27 HAZİRAN

YÜKSEKÖĞRETİM SINAVLARI 
(YKS)

Yaşadığımız salgın sebebiyle, oldukça zorlu bir
tempodan geçen milyonlarca genç, YKS sınavına
girecek. Hem anne babalar, hem de öğrenciler için
oldukça uzun ve stresli geçen bu maratonu
sonlandıran gençler ve aileleri için kampanyalar
oluşturarak, dijital pazarlama stratejilerinizde verimlilik
artışı sağlayabilirsiniz.

Perakende sektöründen, teknoloji sektörüne; turizm
sektöründen, spor sektörüne kadar her sektörden, 
gençlerin sınav sonrası dinlenme, gelişim ve eğlence
ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmetler sunan
markalar, sınava giren öğrencilere özel promosyonlar, 
indirimler ve indirimli paketler sunabilirler.
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30 HAZİRAN

SOSYAL MEDYA GÜNÜ

Pazarlama kampanyaları için orijinal ve farklı günler
arayan markaların kullanabileceği Sosyal Medya
Günü, 2009 yılından beri her 30 Haziran’da dünyanın
çeşitli yerlerinde kutlanıyor.

Özellikle Y ve Z kuşağının alışveriş alışkanlıklarında
oldukça önemli bir yeri olan sosyal medyayı
kutladığımız bu günde, sosyal medya kanallarınıza
abone olan hedef kitlenize özel indirim ve
kampanyalara yer vermeye ne dersiniz?



HAZİRAN AYINDA KUTLANAN DİĞER ÖNEMLİ GÜNLER
Bazı günler, dünyanın her yerinde; bazıları ise bölgesel olarak önemli kabul ediliyor. Haziran ayında dünya çapında kutlanan ve hem 
dijital pazarlama hem de e-posta pazarlama kampanyalarında hedef kitlenizin yüzünde tebessüm oluşturacak eğlenceli günleri sizler
için derledik.

01 HAZİRAN
Dünya Süt Günü

02 HAZİRAN
Dünya Koşma Günü

03 HAZİRAN
Çikolatalı Makaron Günü
Sevdiğiniz Şeyleri Tekrar Edin 
Günü

05 HAZİRAN
Uçan Balon Günü

09 HAZİRAN
Donald Duck Günü

12 HAZİRAN
Superman Günü

14 HAZİRAN
Dünya Kan Verme Günü

15 HAZİRAN
Dünya Et Yeme Günü

16 HAZİRAN
Flip-Flop Terlik Giyme Günü

18 HAZİRAN
Uluslararası Suşi Yeme Günü
Savurganlık (Para Harcama) 
Günü

19 HAZİRAN
Garfield Günü

21 HAZİRAN
Dünya Yoga Günü
Dünya Hümanist Günü

24 HAZİRAN
1 Tur Yüzme Günü

27 HAZİRAN
Güneş Gözlüğü Takma Günü

29 HAZİRAN
Fotoğraf Makinesi Günü




