2022 OCAK AYINDA
DİJİTAL PAZARLAMA
KAMPANYALARINIZDA
DEĞERLENDİREBİLECEĞİNİZ
30 ÖNEMLİ GÜN ÖNERİSİ
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Yeni umutların başlangıcı Ocak ayı; soğuk
havanın kendini en çok hissettirdiği zaman dilimi
olduğundan, kış mevsimi konseptli pazarlama
kampanyaları için idealdir. Özel günler ve
etkinlikler açısından nispeten sakin geçecek bu
ayda, yeni kararlar alan ya da sömestr
dolayısıyla tatil planları yapan kitleleri göz
önünde bulundurarak başarılı kampanyalara imza
atabilirsiniz. Sizler için Ocak ayında
değerlendirebileceğiniz konseptleri derledik.
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1 OCAK

YENİ YILIN İLK GÜNÜ
Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak, pazarlama
kampanyalarınız için bu ayda faydalanabileceğiniz en
önemli günlerden biri sayılır. Bugüne özel veya özel bir
ürün üzerine avantajlı bir kampanya oluşturabilir, “Yeni
yıla, yeni x ürünü ile girin” veya “Yeni yılda yanınızda x
ürünü olsun” temalarıyla yeni yılın ilk gününü
değerlendirebilirsiniz. Bu kampanyalarınızda yeni yıla
kararlarla giren müşterilerinizi göz önünde
bulundurabilirsiniz. Örneğin; düzenli spor yapmak,
sağlıklı beslenmek ve günlük tutmak yeni yıl için alınan
kararlar arasındadır.
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YENİ YIL & YENİ UMUTLAR
Yeni yıl, herkes için yeni umutları temsil eder. Bu taze ve
umut dolu ruhu yaşatmak için size önerdiğimiz iki adet
yeni yıl konseptli iletişim kampanyamız var.
Bu kampanyalardan ilki, geçtiğimiz yıl boyunca
sunduğunuz hizmetlerden memnun kalmış sadık
müşterilerinize yönelik. Onlara değer verdiğinizi
gösterdiğiniz kampanyalar ile markanıza bağlılıklarını
güçlendirebilirsiniz. Örneğin; “#İsim#, aktif bir kullanıcı
olduğun için teşekkürler! Yeni yılda ilk alışverişin %x
indirimli.” konseptli bir e-posta atabilirsiniz. Diğer
önerimiz ise bir süredir aktif olmayan müşterilerinizle ilgili.
Yeni yılın getirdiği tazelikle onlarla beyaz bir sayfa
açmayı deneyebilir, sunacağınız özel kampanyalarınızla
onların gönlünü kazanarak satışlarınızı
hareketlendirebilirsiniz.
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KIŞ KONSEPTİ
Aralık ayında da bahsettiğimiz gibi kışın kendini
hissettirdiği bu aylarda müşterilerinize sunacağınız
kampanyalarınızda mevsime yönelik alışveriş önerilerine,
mevsimin getirebileceği sağlık sorunlarına yönelik çözüm
önerilerine ve daha çok evlere kapandığımız bu
dönemde evde yapılabilecek aktivitelere yönelik
önerilerinize kampanyalarınızda yer verebilirsiniz. Size
önerimiz genel iletişim kampanyalarınızda kış mevsimini
ve getirilerini kampanyalarınızın odağında
bulundurmanız olacaktır. Ev içi aktiviteler, masa oyunları,
hobiler, kitaplar, mutfak malzemeleri için doğru bir
kampanya mevsimidir kış.
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SÖMESTR TATİLİ
Ocak ayının sağladığı en önemli pazarlama kampanyası
fırsatlarından biri de sömestr tatili dönemi. Milyonlarca
öğrencinin eğitimine ara verdiği bu dönem, ailelerin
çocuklarıyla daha çok zaman geçirebildiği, onların
ihtiyaçlarına daha yoğun cevap verebildiği bir dönem.
Pandemi sonrasında ailece tatil yapmaya hasret kalmış
aileleri de düşünerek turizm şirketleri kampanyalarına
ağırlık verebilirler. Kış tatilleri için kayak malzemelerinin
de satışları için uygun zamanlardır. Bunun yanında tatile
gitmeyi tercih etmeyen aileler için, ev içi aktivitelere
uygun olarak puzzle, maket, ev tipi spor aletleri vs.
ürünlere yönelik kampanyalar yapılabilir.
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10-16 OCAK

ENERJİ VERİMLİLİĞİ HAFTASI
Ocak ayında pazarlama kampanyalarınızda
faydalanabileceğiniz bir diğer fırsat ise Enerji Verimliliği
Haftası. Tükettiği enerjinin büyük bir bölümünü ithal
kaynaklardan karşılayan ülkemizde enerjiyi verimli ve
tasarruflu kullanmak oldukça önemli. Bu önemli haftada,
beyaz eşya ve benzeri elektrikli aletler ve doğal gaz
kullanımı gibi enerji verimliliği üzerine hazırlayacağınız
kampanyalarla toplumsal bilincin artırılmasına katkıda
bulunabileceğiniz gibi müşterilerinizle olan iletişiminizi de
geliştirebilirsiniz.

OCAK AYINDA KUTLANAN DİĞER ÖNEMLİ GÜNLER
İletişim stratejilerinize konsept bulamadığınız veya var olan konseptlerinizi uyarlamakta zorlandığınız zamanlarda en çok imdadınıza
yetişecek yöntemlerden biri de ayın önemli günleridir. Önemli ve ilginç günler açısından kısıtlı imkanın olduğu ocak ayında dikkat
çeken günleri sizin için listeledik. Hangi sektörde olursanız olun, eminiz ki aralarından kampanyalarınıza uyarlayabileceğiniz özel gün
önerileri çıkacaktır.
01 OCAK
Yılbaşı
02 OCAK
Bilim Kurgu Günü
02-08 OCAK
Veremle Savaş Eğitimi Haftası
03 OCAK
Uyku Festivali Günü
04 OCAK
Braille Alfabesi Günü
05 OCAK
Kuş Günü

07-14 OCAK
Beyaz Baston Görme Engelliler
Haftası

14 OCAK
Uçurtma Günü
Kedi Giydirme Günü

08 OCAK
Baklava Deseni Günü
Masanızı Temizleme Günü

15 OCAK
Şapka Günü

10 OCAK
Çalışan Gazeteciler Günü
İdareciler Günü
Bitter Çikolata Günü
10-16 OCAK
Enerji Tasarrufu Haftası
13 OCAK
Sticker Günü

16 OCAK
Hiçbir Şey Yapmama Günü
Dini Özgürlük Günü
17 OCAK
Çocuk Mucitler Günü
19 OCAK
Patlamış Mısır Günü
20 OCAK
Peynirseverler Günü

21 OCAK
Sarılma Günü
22 OCAK
Acı Sos Günü
23 OCAK
Turta Günü
26 OCAK
Dünya Gümrük Günü
27 OCAK
Çikolatalı Kek Günü
28 OCAK
Uluslararası Lego Günü
29 OCAK
İşte Eğlence Günü
Yapboz Günü

