2021 KASIM AYINDA
DİJİTAL PAZARLAMA
KAMPANYALARINIZDA
DEĞERLENDİREBİLECEĞİNİZ
35 ÖNEMLİ GÜN ÖNERİSİ
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Sonbaharı geride bıraktığımız, kışın yavaş yavaş
gelmeye başladığı ve daha çok evlere
kapanmaya başladığımız Kasım ayında dijital
pazarlama kampanyalarınızda özellikle etkili
olacak ve her zaman işinize yarayabilecek önemli
gün ve konsept önerilerimizi paylaşıyoruz. Farklı
kesimden insanlara ulaşabilmek ve doğru iletişim
kampanyalarına imza atabilmek açısından Kasım
ayı pek çok farklı özel günlerle dolu.
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BLACK FRIDAY, CYBER MONDAY,
11.11 ALIŞVERİŞ GÜNLERİ
Amerika’da başlayıp tüm dünyaya hızla yayılan Black
Friday ve Cyber Monday indirim günleri her zamanki gibi
Kasım ayında yer alıyor. Artık Türkiye’de de büyük
çoğunluğun radarında olan bu indirim günleri, geçtiğimiz
yıl da pek çok marka tarafından değerlendirildi.
Bu yıl daha fazla sayıda marka tarafından kullanılması
beklenen Black Friday (28 Kasım) ve Cyber Monday
(1 Aralık) indirim etkinliklerini siz de değerlendirebilirsiniz.
Öte yandan Alibaba’nın Çin’de başlattığı 11 Kasım
bekarlar günü indirim konsepti de Amerika’daki örnekler
gibi hızla yayılıyor.
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KIŞ HAZIRLIKLARI
Kışın soğuk yüzünün habercisi olan Kasım ayı özellikle
de mevsimsel hazırlıkları sevenler tarafından hevesle
bekleniyor. Otomobil bakımı, kış kıyafet seçimi, kış tatil
önerileri gibi pek çok kampanyanızı Kasım ayı içinde kış
odaklı hale getirebilirsiniz. Aynı zamanda yaz aylarından
kalan stoklarınızı eritmek için geçen sezon indirim
kampanyaları düzenlemek için de verimli aylardan biri
Kasım olabilir.
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10 KASIM

ATATÜRK’Ü ANMA GÜNÜ
Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz şu
günlerde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün
ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım’ı anmak markalar için
atlanmaması gereken önemli günlerden biri. Atatürk’ü
anmak insanların markanız hakkında olumlu düşünmesi
ve marka değeriniz açısından pozitif geri dönüş
sağlayacaktır.
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14 KASIM

DÜNYA DİYABET GÜNÜ
Şeker rahatsızlığına sahip insan sayısı maalesef her
geçen gün dünya üzerinde artıyor. Bu önemli konuya
özel önem vermek, dikkat çekmek ve sağlıklı yaşamın
gerekliliğinin altını çizmek markalara tüketicilerin onlara
bakışı açısından olumlu bir anlam ifade edecektir.
Özellikle de sağlıklı beslenme sektöründe yer alan
markalar için atlanmaması gereken bir gün olacaktır.
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14 KASIM

DÜNYA ÇOCUK KİTAPLARI GÜNÜ
Çocukların ruhsal ve mental gelişiminde büyük rol
oynayan ve öneme sahip olan çocuk kitapları ile ilgili
kampanyalar için ideal bir gündür. Kitap okumak için hem
toplumsal farkındalık yaratmak hem de çocuklara özel
hediye kampanyaları düzenlemek için değerli günlerden
biri de Dünya Çocuk Kitapları Günü. Kitapçılar için
olduğu kadar müşteri kitlesinde çocuklar bulunanlar için
de değerli bir gün olarak bilinir.
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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, indirim ve benzeri 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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22 KASIM

DİŞ HEKİMLERİ GÜNÜ
Öğretmenler Günü kadar etkili olmasa da Diş Hekimleri
Günü de yine önemle kutlanan günlerden biri. Aynı
zamanda Ağız ve Diş sağlığı haftasının da başlangıç
günü olan 22 Kasım’da hem önemli bir meslek grubuna
yönelik iletişim çalışması yapabilirsiniz, hem de ağız ve
diş sağlığında ciddi sorunları olan ülkemizde farkındalık
yaratmak için sosyal sorumluluk çalışmalarınızda
değerlendirebilirsiniz.
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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 KUTLANAN DİĞER ÖNEMLİ 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.

01 KASIM
Dünya Vegan Günü
02 KASIM
Erkeklerin Akşam Yemeği
Hazırlaması Günü
03 KASIM
Ev Hanımları Günü
Sandviç Yeme Günü
09 KASIM
Dünya Özgürlük Günü
10 KASIM
Susam Sokağı Günü

11 KASIM
Origami Yapma Günü
Dünya Kalite Günü

17 KASIM
Petrol Günü
Dünya Prematüre Çocuklar
Günü

21 KASIM
Dünya Merhaba Deme Günü
Girişimcilik Günü
Dünya Televizyon Günü

13 KASIM
Dünya Kimsesiz Çocuklar
Günü
Dünya İyilik Günü

18 KASIM
Mickey Mouse Günü

15 KASIM
Buzdolabı Temizleme Günü

19 KASIM
Dünya Tuvalet Günü
Guinness Dünya Rekorları
Günü

26 KASIM
Uluslararası Atmosfer
Farkındalık Günü
Pasta Yeme Günü

16 KASIM
Düğme Günü
Sosyal Girişimcilik Günü
Uluslararası Hoşgörü
Gösterme Günü
Fast Food Yeme Günü

20 KASIM
Hayvan Hakları Farkındalık
Günü

30 KASIM
Bilgisayar Güvenliği Günü

