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Önemli günler açısından baktığımızda Nisan 
ayında ilk göze çarpan çocuk-büyük herkesin
severek kutladığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı oluyor. Fakat dijital
pazarlamacılar için bu güzel bahar ayı yaratıcı
kampanyalar oluşturmak için daha pek çok farklı
önemli güne de ev sahipliği yapıyor.
Dijital pazarlama ve e-posta kampanyalarınızı
hazırlarken önemli günlerden yararlanarak
kampanyalarınızın başarı şansını artırabilirsiniz. 
Biz de Nisan ayı içerisinde oluşturacağınız
kampanyalarınızda kullanabileceğiniz önemli
günleri sizler için derledik.
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1 NİSAN

ŞAKA GÜNÜ

Nisan ayına eğlenceli bir şekilde başlamamızı sağlayan
1 Nisan Şaka Günü’nde hazırlayacağınız pazarlama
kampanyalarında esprili ve yaratıcı içerikler
üretip indirim kampanyanları oluşturarak abonelerinizin
dikkatini çekebilmeniz mümkün.
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1-7 NİSAN

ULUSAL KANSER HAFTASI

Kanser günümüzde gittikçe artış gösteren önemli sağlık
sorunlarından biri. Ülkemizde her yıl 01- 07 Nisan 
haftasında kanser hastalığına karşı farkındalık yaratmak, 
toplum ve bireyleri kanser hakkında bilinçlendirmek
adına etkinlikler düzenleniyor. Kanserin belirtilerini bilmek
ve erken teşhis edilmek kanser ile mücadele konusunda
büyük önem taşıyor. Siz de bu konu ile ilgili farkındalık
yaratmak için kampanya oluşturabilirsiniz. Hassas bir
konu olduğu için dilinize ve hitap şeklinize ekstra dikkat
etmeyi de unutmamalısınız.
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2 NİSAN

DÜNYA OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ

Otizm konusunda farkındalık yaratmak ve otizm ile ilgili
sorunlarına çözüm üretebilmek adına dünyada her yıl 2 
Nisan Günü otizme yönelik çalışmalar yapılmakta. Siz de 
bu konuya pazarlama kampanyalarınızda yer vererek
farkındalık yaratabilirsiniz.
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4 NİSAN

PASKALYA BAYRAMI

Tarihi çok eskilere dayanan ve Hristiyan alemi için
oldukça önemli bir bayram kabul edilen Paskalya
Bayramı bu yıl 4 Nisan Pazar günü kutlanacak. En
bilindik kültürel sembollerden biri olan Paskalya
yumurtası ve Paskalya tavşanını kampanyalarınızın
tasarımında kullanarak birbirinden renkli içerikler
oluşturup dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. Özellikle de 
çikolata ve şeker satışı yapan markalar için muhakkak
değerlendirilmesi bir gün olan Paskalya Bayramı’nda
diğer markalar da online siparişlerine hediye olarak ufak
tatlılar ekleyebilirler.
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5 NİSAN

AVUKATLAR GÜNÜ

Ülkemizde 100 binden fazla avukat bulunuyor. 5 Nisan 
Avukatlar Günü’nde meslek odaklı indirim kampanyaları
oluşturabilir, markanız için değerlendirebilirsiniz. E-posta
listenizi meslek odaklı segmente ettiğiniz takdirde bu gibi
meslek odaklı günleri fırsata çevirebilirsiniz.
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15-22 NİSAN 

TURİZM HAFTASI

Her yıl 15-22 Nisan, ülkemizde Turizm Haftası olarak
kutlanıyor. İç turizmi canlandırmak ve halkın turizm
hareketlerine katılımını sağlamak amaçlı çeşitli
etkinliklerle kutlanan bu güne özel kampanya
hazırlamanızı, özellikle de turizm sektöründe olanlar için
tavsiye ederiz. Her yıl 15-22 Nisan ülkemizde dünyada
Turizm Haftası olarak kutlanıyor. Ülkemizde de oldukça
gelişmiş bir sektör olan turizm sektörüne özel indirim
kampanyaları oluşturabilir, müşterilerinizi yeni seyahat
planları yapmaya yönlendirebilirsiniz.
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23 NİSAN

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK 
BAYRAMI
Çocuklarımızın bayramı olan 23 Nisan; Türkiye
Cumhuriyeti’nin kuruluş temellerinin atıldığı, Türk halkının
egemenliğini kutladığı önemli bayramlardan biri. Siz de 
bu önemli günü kutlayabilir, çocuklara özel anlamlı
kampanyalar oluşturabilirsiniz. Yalnızca çocuklara has 
oyuncak gibi ürünler değil yetişkinlerin de satın almaktan
hoşlanacağı kırtasiye ürünleri de bu özel günün
kampanyalarında indirime girebilir.



NİSAN AYINDA KUTLANAN DİĞER ÖNEMLİ GÜNLER
Dünya genelinde veya sadece Türkiye’de kutlanan diğer önemli ve ilginç günleri de sizler için derledik. Bu tarihlerin sizlere ilham
olmasını ve dijital pazarlama kampanyalarınız için fayda getirmesini diliyor ve onları incelemenizi öneriyoruz.

02 NİSAN
Dünya Çocuk Kitapları Günü
Dünya Yastık Savaşı Günü

03 NİSAN
Dünya Parti Günü
Umut Etme Günü

04 NİSAN
C Vitamini Günü

10 NİSAN
Polis Günü

11 NİSAN
Dünya Parkinson Günü
Evcil Hayvan Günü

12-18 NİSAN
Kalp Sağlığı Haftası

13 NİSAN
Dünya Scrabble Günü

14 NİSAN
Gökyüzüne Bakma Günü

17 NİSAN
Dünya Hemofili Günü

18 NİSAN
Köşe Yazarları Günü

19 NİSAN
Bisiklet Günü

21 NİSAN
Yaratıcılık ve İnovasyon Günü

21-28 NİSAN
Ebeler Haftası

22 NİSAN
Dünya Günü

23 NİSAN
Dünya Kitap Günü

25 NİSAN
Dünya Sıtma Günü

26 NİSAN
Dünya Pilotlar Günü

27 NİSAN
Veteriner Hekimler Günü

28 NİSAN
Sağlıkçıya Şiddete Hayır Günü

29 NİSAN
Dünya Dans Günü




