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Pazarlama kampanyalarınızı hazırlarken 

müşterilerinizin ilgisini çekecek fikirler üreterek satış 

verimliliğinizi ve etkileşimlerinizi artırabilmeniz mümkün. 

Siz de markanızla uyumlu, belirli günler için 

oluşturacağınız kampanyalar ile bu fırsatı 

değerlendirebilirsiniz. Şubat ayı içerisinde 

kampanyalarınızı oluştururken faydalanabileceğinizi 

düşündüğümüz önemli günleri sizin için araştırdık ve 

listeledik.
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4 ŞUBAT

DÜNYA KANSER GÜNÜ

Dünyada her yıl yaklaşık 14 milyon kişiye kanser teşhisi 

konulmakta. Toplumda oldukça yaygın hale gelen 

kanser hakkında insanları bilinçlendirmek, kanser 

hastalarını desteklemek, erken tanı ve tedavinin 

önemini vurgulamak için her yıl 4 Şubat’ta Dünya 

Kanser Günü Etkinlikleri düzenleniyor. Sağlık 

konusunda e-posta içerikleri oluşturarak siz de bu 

konuya dikkat çekebilir ve farkındalık yaratabilirsiniz.
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9 ŞUBAT

DÜNYA PİZZA GÜNÜ

Dünyada her yıl 9 Şubat’ta pizza gününe özel 

kutlamalar yapılıyor. Genellikle restoranların pizza 

menülerine özel indirimler ve promosyonlar 

oluşturarak kutladığı Dünya Pizza Günü, yemek 

sektörü için fırsat niteliğinde diyebiliriz. Yalnızca 

restoranların değil aynı zamanda da gıda sektöründe 

olan her işletmenin biraz da yaratıcılığın desteğiyle 

ilgi çekici kampanyalar hazırlanabilir.
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9 ŞUBAT

DÜNYA SİGARAYI BIRAKMA GÜNÜ

İnsanlığın en ilginç buluşlarından biri olan ve hatta 

uzun yıllar sağlığa iyi geldiği bile iddia edilen sigara, 

insan hayatını en çok tehdit eden alışkanlıklardan biri. 

Sigarayı bırakmayla ilgili düzenlenen etkinlik ise 9 

Şubat’ta. Siz de sigaranın zararları ve sağlık temalı 

bir sosyal sorumluluk kampanyası üretebilirsiniz.
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14 ŞUBAT

SEVGİLİLER GÜNÜ

Dünya üzerinde bütün aşıkların ortak günü olan 

Sevgililer Günü, şubat ayı içinde dijital pazarlama 

kampanyası yapmak için en kusursuz gün. Sevgililer 

Günü kampanyasıyla ilgili hazırladığımız içeriğimizde

konuyla ilgili dikkat etmeniz gereken detaylar için 

tıklayın.

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

TELEFONUN İCAT EDİLMESİ

Mucidinin kim olduğu halen büyük bir tartışma konusu 

olan telefonun Amerikalı mucidi Graham Bell’in ilk 

telefon görüşmesini yaptığı gün olan 15 Şubat 

telefonun icat edildiği gün olarak kabul ediliyor. 

Tartışmaları bir tarafa bırakırsak telefonun icadı 

üzerinden zekice kampanyalar yapmak yaratıcı 

ekiplerinizin elinde!
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1 MART

SİVİL 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.



DÜNYA ÜZERİNDE ŞUBAT AYINDA KUTLANAN İLGİNÇ ÖNEMLİ GÜNLER

Pek çoğuna şaşıracağınız, kulağa hem eğlenceli hem de komik gelebilecek ilginç günleri 

sizinle paylaşıyoruz. Bazılarının temasından ilham alarak belki siz de ilginç kampanyalar 

oluşturabilirsiniz.

1 ŞUBAT

Araç Sigortası Günü

2 ŞUBAT

Krep Yapma Günü

3 ŞUBAT

Havuçlu Kek Günü

4 ŞUBAT

Kırmızı Giyinme Günü

Dantel Günü

5 ŞUBAT

Çikolatalı Fondü Günü

7 ŞUBAT

Bale Günü

8 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

18 ŞUBAT

Dünya Balina Günü

21 ŞUBAT

Uluslararası Anadil Günü

22 ŞUBAT

Dünya Yoga Günü

23 ŞUBAT

Tenis Oynama Günü

26 ŞUBAT

Antep Fıstığı Günü

27 ŞUBAT

Çilek Günü

28 ŞUBAT

Çikolatalı Sufle Yeme Günü




