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E-ticaret için yılın en verimli dönemlerinden biri de 

Kasım ayı içinde yer alıyor. Özellikle de son yıllarda 

ülkemizde de yaygınlaşan, her markanın özenli ve 

güçlü kampanyalarla katılım gösterdiği Black Friday, bu 

ayın önemli günlerinden biri. Romantik renk paleti ve 

sıcak temalarıyla sonbaharın son günlerini de hesaba 

katabileceğiniz bu ayı en iyi şekilde değerlendirmeniz 

için Related Digital olarak hazırladığımız ayın önemli 

günleri rehberimizi okuyabilirsiniz.
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KIŞ HAZIRLIKLARI

Sonbahar bitiyor olabilir fakat kış ayı için hazırlıklar hâlâ 

devam ediyor. Otomobillere kış lastiği taktırmak, yeni 

bir mont ya da bir çift bot almak, bina yalıtımı 

yaptırmak, elektrikli ısıtıcılara yatırım yapmak 

bunlardan yalnızca birkaçı. Müşterilerinize kışa 

hazırlıksız yakalanmanın çıkaracağı zorlukları 

anlatabilir, bu şekilde bir aciliyet hissi yaratabilirsiniz. 

Ayrıca dilerseniz sıcak renk paletleri ve dikkat çekici 

tasarımlardan yararlanarak sosyal medyada öne 

çıkabilirsiniz.
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BLACK FRIDAY, CYBER MONDAY

ALIŞVERİŞ GÜNLERİ

Müşterilerinize göz kamaştırıcı kampanyalar ve keyifli 

indirimler sunmaya hazır mısınız? Black Friday ve 

Cyber Monday artık dünyanın neredeyse her 

noktasında heyecanla bekleniyor. Pek çok insan 

alışverişlerini bu döneme getirerek indirimlerin tadını 

çıkarmak için hazırlanıyor. Eğer hâlâ 

başlamadıysanız kampanyalarınızı hazırlamaya hızlı 

bir şekilde girişebilirsiniz. 

Black Friday kampanyalarınızda indirim sunmak 

istiyorsanız müşterilerinize karşı dürüst olduğunuzdan 

emin olmalısınız. Günümüzde tüketiciler çok daha 

bilinçliler ve ürünlere indirim uygulamadan birkaç gün 

önce fiyatları artırmak artık herkes tarafından fark 

edilen, bilinen ve itici bulunan bir aksiyon. Markanızın 

güvenilir bir isme sahip olmasını istiyorsanız samimi 

ve transparan bir kampanya oluşturma konusunda 

dikkatli olmanızı tavsiye ediyoruz.
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10 KASIM

ATATÜRK’Ü ANMA GÜNÜ

Ülkece birliğe ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz şu 

günlerde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün 

ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım’ı anmak markalar için 

atlanmaması gereken günlerden biri. Atatürk’ü anmak 

doğrudan geri dönüş sağlamayacaktır elbette ancak 

insanların hakkınızda olumlu düşünmesi ve marka 

değeriniz açısından pozitif geri dönüş sağlayacaktır. 

10 Kasım gibi özel günlerde kullandığınız dilin marka 

kimliğine uyması önceliğiniz olmamalı. Normalde 

gençlere yönelik esprili ve keyifli bir dil kullanıyor 

olsanız da 10 Kasım için sade bir dil ve net bir mesaj 

kullanmak çok daha iyi sonuçlar verecektir.
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11 KASIM

11.11 BEKARLAR GÜNÜ

Sevgililer Günü’nü kutlayamayacak olanları Bekarlar 

Günü ile tavlamaya ne dersiniz? Çin’in en büyük e-

ticaret platformu olan Alibaba tarafından ilk olarak 

ortaya çıkarılan Bekarlar Günü, yani Singles’ Day

yaratıcı ve eğlenceli pazarlama kampanyalarına ev 

sahipliği yapmaya hazır bir gün. 

Singles’ Day için indirimlerinizi önceden duyurmanızı 

ve kısa süreli tutmanızı tavsiye ederiz. Related Digital

tarafından sunulan geri sayımlı sayaçlar ile 

kampanyadan önce beklentiyi artırabilir ya da 

kampanya sırasında müşterilerinizi alışverişe teşvik 

edebilirsiniz.
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14 KASIM

DÜNYA DİYABET GÜNÜ

Şeker rahatsızlığı maalesef her geçen gün dünya 

üzerinde artıyor. Bu önemli konuya özel önem 

vermek, dikkat çekmek, sağlıklı yaşamın gerekliliğinin 

altını çizmek markalara tüketicilerin onlara bakışı 

açısından olumlu bir anlam ifade edecektir.
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14 KASIM

DÜNYA ÇOCUK KİTAPLARI GÜNÜ

Kitap okumayı çok sevmeyen ve alışkanlığı da pek 

olmayan bir toplumuz maalesef. Ağaç yaş iken eğilir 

ve çocuklarımıza bu alışkanlığı kazandırmak 

elimizde. Kitap okumak için hem toplumsal farkındalık 

yaratmak hem de çocuklara özel hediye kampanyaları 

düzenlemek için değerli günlerden biri de Dünya 

Çocuk Kitapları Günü.
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16 KASIM

ULUSLARARASI HOŞGÖRÜ GÜNÜ

Benzerliklerimizin yanında farklılıklarımızı da 

kutlamaya başladığımız son yıllarda markaların 16 

Kasım Uluslararası Hoşgörü Günü’nü kutlaması çok 

yerinde bir seçim olacaktır. Şirketinizin insan 

kaynakları departmanıyla birlikte çalışarak farklılıklara 

ve çeşitliliğe açık olduğunuzu vurgulayabilir böylece 

toplumun her kesiminden sadık bir müşteri kitlesine 

sahip olabilirsiniz.
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20 KASIM

ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ

Günümüz ve geleceğimizi oluşturan çocuklarımız 

hem özel, hem de hukuki korumaya her an muhtaçlar. 

Birleşmiş Milletler de 1989’dan beri 20 Kasım’da 

yürürlüğe koyduğu Çocuk Hakları Sözleşmesi aynı 

zaman dünya çapında Çocuk Günü olarak kutluyor. 

Bugüne özel hediye vb kampanyaları yapmanız 

mümkün ancak çocuk hakları üzerine farkındalık 

yaratan e-posta mesaj ya da kampanyalarının marka 

bağlılığına çok daha büyük katkı sağlayacağını 

düşünüyoruz.
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24 KASIM

ÖĞRETMENLER GÜNÜ

Yaklaşık 1 milyon öğretmenin yer aldığı ülkemizde 

Öğretmenler Günü’ne özel önem atfediliyor. E-ticaret 

şirketleri Öğretmenler Günü’ne özel hediyelik eşya 

kampanyaları düzenleyebilecekleri gibi, hediyelik 

eşya satmayan markalar ise öğretmenlere yönelik 

indirimler, özel etkinlikler düzenleyebilir. İndirim ya da 

hediyelik eşya imkanı olmayan markaların ise e-posta 

yoluyla bu anlamlı günü kutlamasını tavsiye ediyoruz.



KASIM AYINDA DÜNYA ÜZERİNDE KUTLANAN İLGİNÇ GÜNLER

Kasım 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.

1 KASIM

Dünya Vegan Günü 

Yazarlar Günü

Erkeklerin Akşam Yemeği

Hazırlaması Günü

3 KASIM

Ev Hanımları Günü

Sandviç Yeme Günü

9 KASIM

Dünya Özgürlük Günü

10 KASIM

Susam Sokağı Günü

11 KASIM

Origami Yapma Günü

12 KASIM

Dünya Kalite Günü

13 KASIM

Dünya İyilik Günü

14 KASIM

Dünya Kimsesiz Çocuklar Günü

15 KASIM

Buzdolabı Temizleme Günü

Hayırseverlik Yapma Günü

16 KASIM

Düğme Günü

Sosyal Girişimcilik Günü

Uluslararası Hoşgörü 

Gösterme Günü

Fast Food Yeme Günü

17 KASIM

Daha Az Ürün Kullanma Günü

Dünya Prematüre Çocuklar Günü

18 KASIM

Mickey Mouse Günü

19 KASIM

Dünya Tuvalet Günü

Guinness Rekor Kırma Günü

20 KASIM

Hayvan Hakları Farkındalık Günü

21 KASIM

Dünya Merhaba Deme Günü

Dünya Girişimcilik Günü

Dünya Televizyon Günü

26 KASIM

Uluslararası Atmosfer 

Farkındalık Günü

Pasta Yeme Günü

30 KASIM

Bilgisayar Güvenliği Günü




