
2022 ŞUBAT AYINDA
DİJİTAL PAZARLAMA

KAMPANYALARINIZDA 
DEĞERLENDİREBİLECEĞİNİZ

25 ÖNEMLİ GÜN ÖNERİSİ



2

Diğer aylardan birkaç gün daha kısa olduğu için
genelde gözden kaçırılma hatasına düşülen
şubat ayı, içinde bulunan özel günler sayesinde
aslında dijital pazarlama için ideal bir ay. Bu özel
günler arasından marka kimliğinize uyum
sağlayanları seçip etkili pazarlama
kampanyalarına imza atabilirsiniz. Sizler için
şubat ayının önemli günleri ve onları nasıl etkili
kullanabileceğiniz hakkında hazırladığımız
rehberle işiniz çok daha kolay olacak!
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4 ŞUBAT

DÜNYA KANSER GÜNÜ

Dünyada her yıl yaklaşık 14 milyon kişiye kanser teşhisi
konulduğu düşünülürse insanları bu hastalık hakkında
bilinçlendirmenin ve hastaları desteklemenin önemini
tahmin edebilirsiniz. Her yıl Şubat’ın 4’ünde düzenlenen
Dünya Kanser Günü Etkinlikleri için erken tanı ve
tedavinin önemini vurgulayan içerikler oluşturabilir, dikkat
çekip farkındalık yaratabilirsiniz.
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9 ŞUBAT

DÜNYA PİZZA GÜNÜ

Restoranların pazarlama kampanyaları için ideal bir
zaman olan 9 Şubat, bütün dünyada Pizza Günü olarak
kutlanıyor. Pizza menülerinizde özel indirimler ve
promosyonlar sunabileceğiniz bu günün gerçek bir fırsat
olduğunu aklınızda bulundurarak şubat kampanyalarınızı
hazırlamanızı tavsiye ederiz.
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9 ŞUBAT

TÜRKİYE SİGARAYI BIRAKMA GÜNÜ

İnsan sağlığını en ciddi şekilde tehdit eden alışkanlıkların
başında gelen sigaranın düşmanları gün geçtikçe artıyor. 
Sigarayı bırakmayla ilgili Türkiye çapında düzenlenen
etkinlik ise 9 Şubat’ta. Siz de sigaranın zararları ve sağlık
temalı bir sosyal sorumluluk kampanyası hazırlayabilir, 
marka kimliğinizin sorumluluk sahibi ve duyarlı yanını
takipçilerinizle paylaşabilirsiniz.



6

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

Günümüzde teknolojisi de, görüntüsü de tamamen
değişmiş olan telefonların ilk kullanıldığı gün olarak
bilinen 15 Şubat aynı zamanda da telefonların icat
edildiği gün olarak kabul ediliyor. Tartışmaları bir tarafa
bırakırsak telefonun icadı üzerinden zekice kampanyalar
yapmak yaratıcı ekiplerinizin elinde.😉

Özellikle de telefon servisleri ve elektronik cihaz satışı
yapan işletmeler için mutlaka değerlendirilmesi gereken
bir gün.
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28 ŞUBAT

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 için
önemli günlerden biri olan Sivil Savunma Günü’nde
bilgilendirici ve yardımcı olacak önerilerde
bulunabilirsiniz.



ŞUBAT AYINDA KUTLANAN DİĞER ÖNEMLİ GÜNLER
Pek çoğuna şaşıracağınız, belki de varlığından haberiniz bile olmayan ilginç günleri sizinle paylaşıyoruz. Bazılarının temalarından
ilham alabilir, eğlenceli ve keyifli kampanyalar oluşturabilirsiniz.

01 ŞUBAT
Araç Sigortası Günü

02 ŞUBAT
Krep Yapma Günü

03 ŞUBAT
Havuçlu Kek Günü

04 ŞUBAT
Kırmızı Giyinme Günü

05 ŞUBAT
Dantel Günü
Çikolatalı Fondü Günü

07 ŞUBAT
Bale Günü

08 ŞUBAT
Opera Günü

10 ŞUBAT
Şemsiye Günü

13 ŞUBAT
Radyo Günü

14 ŞUBAT
Bilgisayar Temizleme Günü

16 ŞUBAT
İnovasyon Günü

20 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




