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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 sizler için
derledik. Cumhuriyet Bayramı’ndan, Uluslararası
Kızlar Günü’ne, kışa hazırlık konseptinden, 
Uluslararası Kahve Günü’ne, Ekim ayının dikkat
çeken günlerini gelin birlikte inceleyelim.



3

1 EKİM

DÜNYA KAHVE GÜNÜ

Kahvenin kültürümüzdeki yeri ve tutkunları gün geçtikçe
arttığı için Dünya Kahve Günü de her yıl çok daha fazla
önem kazanmış olarak karşımıza çıkıyor. 78 ülkede
kutlanan ve ülkemizde de çeşitli festivaller, promosyonlar
ve kahve konsepti farklı etkinliklerle değerlendiriliyor. 
Özellikle de yeme-içme sektöründeki işletmeler için son 
derece verimli bir gün olmaya aday olan Dünya Kahve
Günü’nde müşterilerinizle kahve konseptli iletişim
kurabilirsiniz. Etkinlik e-postaları, tanımlanmış özel
indirim ve promosyonlar etkili kampanya adımları
arasında yer alıyor. Dünya Kahve Günü etkinliklerinde
yer almak için mutlaka yeme-içme sektöründe yer
almanız gerektiğini de düşünmemelisiniz. Kahve gündelik
hayatın pek çok alanına yayılmış bir alışkanlık olduğu
için biraz yaratıcılıkla kitap, kırtasiye, müzik ve başka
sektörlerden işletmeler de bu günü değerlendirebilirler.
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1 EKİM

DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ

Covid-19 kaynaklı pandemi sonrası büyüklerimizin bizler
için olan değerini her gün daha anlamlı bir şekilde
hatırlıyoruz. Bütün dünyada kutlanan bir gün olan Dünya
Yaşlılar Günü’nü siz de e-posta pazarlaması ya da 
sosyal medya kanalları aracılığıyla üyelerinize ve
takipçilerinize hatırlatabilir, bu şekilde markanızı daha
değerli kılabilirsiniz. Siz de eğer giyim, ilaç, sağlık, 
teknoloji ya da perakende sektörlerinde yer alıyorsanız
hazırlayacağınız kampanyalar ve sunacağınız indirim ya
da promosyonlarla hem sorumluluk sahibi bir marka
olarak hatırlanabilir hem de satış oranlarınızı
artırabilirsiniz.
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4 EKİM

HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ

Son yıllarda hayvan haklarına karşı duyarlılık hiç
olmadığı kadar artış gösterdiği için bütün dünyada
kutlanan Hayvanları Koruma Günü’nde doğru bir
kampanyayla başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz. 
Özellikle de evcil hayvan mamaları ve aksesuarları
sektöründe yer alan işletmeler için indirimler ve
promosyonlar sunmak için ideal olan bu gün diğer
sektörlerdeki işletmelerin de sorumluluk sahibi olduklarını
takipçilerine göstermeleri için uygun olacaktır. Örneğin
müşterileriniz adına yapacağınız bağışlarla sevimli
dostlarımıza verdiğiniz önemi gösterebilir ya da 
siparişlerinizin yanında hediye mama verebilir, böylece
marka sadakatinizi artırabilirsiniz.



6

11 EKİM

DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI 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
artırmada çok önemli bir etkisi olduğunu hatırlatalım. Bu, 
özellikle de kız çocuklarına özel ürünler ya da hizmet
satan markalar için güçlü bir kampanya oluşturacaktır.
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29 EKİM

CUMHURİYET BAYRAMI

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümü olan 29 
Ekim, birlik beraberliğin en çok öne çıktığı günlerden ve
en sevilen milli bayramlardan biri olarak dikkatimizi
çekiyor. Ülkemiz ve toplumumuz için en anlamlı
günlerden biri olan Cumhuriyet Bayramı’na özel kutlama
mesajı yayımlamanız, 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. Espriden ve
yaratıcılıktan uzak durmayı tercih ederek yalın ve anlamlı
bir mesaj verebilirsiniz.
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31 EKİM

CADILAR BAYRAMI

Ülkemizde yaygın olarak kutlanmasa da batı ülkelerinde, 
özellikle de ABD’deki popülerliğinden dolayı Cadılar
Bayramı, müşteri kitlesi yoğun olarak yurt dışında olan
işletmeler için mutlaka değerlendirilmesi gereken bir
gündür. Genç kitlelere hitap etmek ve eğlenceli
kampanyalar hazırlamak için ideal olan Cadılar Bayramı
ilgi çekici görseller ve yaratıcı fikirleri buluşturabileceğiniz
bir zemin hazırlar. Giyimden yeme-içmeye, teknolojiden
turizme pek çok sektör bu güne özel kampanyalar
hazırlayabilir.
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KIŞA HAZIRLIK

Sıcak yaz havasının yerini net olarak sonbaharın
serin havasına bıraktığı Ekim ayı, kışa hazırlık
konseptli dijital pazarlama kampanyaları oluşturmanız
için 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. Ya da daha romantik
bir yol seçerek kışın tadını çıkarmaya yönelik ürün ve
hizmetlerinizi ön plana çıkarabilirsiniz.



EKİM AYINDA KUTLANAN DİĞER ÖNEMLİ GÜNLER
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.

01 EKİM
Dünya Vejetaryen Günü
Dünya Gülümseme Günü

03 EKİM
Erkek Arkadaş Günü

04 EKİM
Dünya Habitat Günü
Dünya Mimarlık Günü

05 EKİM
Dünya Öğretmenler Günü

08 EKİM
Dünya Yumurta Günü

09 EKİM
Dünya Posta Günü

16 EKİM
Dünya Gıda Günü

17 EKİM
Dünya Öğrenciler Günü

18 EKİM
Çikolatalı Cupcake Yeme
Günü
Sakalsız Gezme Günü

20 EKİM
Garsonlar Günü

21 EKİM
Elma Günü

22 EKİM
Kabuklu Yemiş Yeme Günü

24 EKİM
Birleşmiş Milletler Günü

25 EKİM
Dünya Makarna Günü

29 EKİM
İnternet Günü

31 EKİM
Dünya Tasarruf Günü




