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Yazın gelişini müjdeleyen, güneşin ve taze bahar
havasının güzelliğini hissettiren Mayıs ayı aynı
zamanda Anneler Günü, 19 Mayıs Atatürk’ü
Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Ramazan 
Bayramı gibi önemli günlere de ev sahipliği
yapıyor. Yeni başlangıçların, iyimser duyguların
ve umutların yeşermesinin zamanı olan
Hıdırellez, işçi ve emekçilerin önemli bayramı 1 
Mayıs, bu ayın ilk günlerini benzersiz kılıyor. 
Mayıs ayı özel günlerini yaratıcı ve düşünceli
kampanyalar oluşturmak için kullanabilir, bahara
özel renk ve görsellerle zenginleştirerek
rakipleriniz arasından sıyrılabilirsiniz. Sizler için
bu özel günleri dijital pazarlama kampanyalarında
kullanmanın ipuçlarını topladık ve bir rehber
hazırladık. Keyifli okumalar ve başarılı
kampanyalar diliyoruz!
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1 MAYIS

EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ

1 Mayıs, dünya genelinde her yıl İşçi ve Emekçi Bayramı
olarak kutlanıyor. Siz de bu önemli günde çalışanlarınıza
verdiğiniz önemi ve onları ne kadar takdir ettiğinizi
göstererek kutlayabilirsiniz. 1 Mayıs özellikle de kurum içi
iletişimde doğru bir şekilde kullanılırsa dayanışmayı ve
sadakati güçlendirir. Emekçi herkes için değerli bir gün
olduğu için kampanya içeriklerinizi hazırlarken hassasiyet
göstermenizi de tavsiye ederiz.
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5-6 MAYIS

HIDIRELLEZ

Dileklerimizi doğaya gönderdiğimiz, umutlarımızın
yeşerdiği ve yaz mevsiminin başlangıcını temsil eden
Hıdırellez, coğrafyamızdaki pek çok kültürde de olduğu
gibi bu yıl 5-6 Mayıs günlerinde kutlanacak. Siz de 
Hıdırellez gecesi için geri sayımlı, heyecanlı ve keyifli bir
kampanya oluşturabilir, toplumun genelinde yükselen
iyimser hisleri markanızla bütünleştirme fırsatını en iyi
şekilde değerlendirebilirsiniz.
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8 MAYIS

ANNELER GÜNÜ

Mayıs ayı içerisinde pazarlama dünyasının en önemli
günü sayılan Anneler Günü’ne özel yapabileceğiniz
kampanya çalışmalarını birkaç satırda anlatmak yerine, 
sizler için faydalı olacağını düşündüğümüz tüm taktikleri
derlediğimiz bir yazı hazırladık. Anneler Günü’ne özel
pazarlama ipuçlarını hazırladığımız yazımıza buraya
tıklayarak ulaşabilirsiniz.
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10-16 MAYIS

ENGELLİLER HAFTASI

Her yıl 10-16 Mayıs tarihleri, dünyada Engelliler Haftası
olarak kutlanıyor. Bu özel günde engellileri korumak, 
toplumu engellilik sorunu hakkında bilgilendirmek, engelli
eğitiminin önemi ve engelliliği önlemek gibi konuların
işlendiği etkinlik ve programlar gerçekleştiriliyor. Siz de 
dijital pazarlama kampanyalarınızda bu konuya yer veren
bir çalışma yaparak toplumsal bilinçlenmenin gelişmesine
destek olabilirsiniz.
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19 MAYIS 

ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE 
SPOR BAYRAMI
Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün kendi doğum günü
olarak da kabul ettiği 19 Mayıs yalnızca milli bir bayram
değil aynı zamanda ülkemizin gençlerinin hak ettikleri
takdiri ve önemi de sergileyebileceğiniz bir gün. 
Kampanyalarınızda sadece milli unsurlar değil, dinamizm
ve spor detayları da kullanırsanız özellikle de sosyal
medyada farkınızı ortaya koyabilirsiniz.
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2-3-4 MAYIS 

RAMAZAN BAYRAMI

Birlik, beraberlik ve paylaşımın ön plana çıktığı Ramazan 
bayramı, hedef kitlenizin kalbine dokunacak dijital
pazarlama kampanyalarınızı sunma fırsatı sağlayan en
önemli dönemlerden biri. Özellikle temel ihtiyaç ve
market tüketiminin artması ile birlikte perakendeciler için
bulunmaz bir fırsat. Gıda ve giyim alışverişi ihtiyaçları
bayram öncesinde hızlı bir yükselişe geçer. Bunlarla
birlikte son dakika tatil imkanları araştıranların sayısı hiç
de az olmadığından Ramazan Bayramı turizm sektörü
için de benzersiz bir fırsattır. Bayrama özel tatil
paketlerinizi son güne kadar tanıtabilir, promosyonlar
sunabilirsiniz.



MAYIS AYINDA KUTLANAN DİĞER İLGİNÇ VE ÖNEMLİ GÜNLER
Bu ay ön plana çıkan günlerin yanı sıra, iletişim kurmak istediğiniz farklı alt segmentlerle ilgili olabilecek önemli günleri de sizler için
derledik. Kişiselleştirilmiş yaratıcı ve eğlenceli günleri kullanarak hazırladığınız kampanyalar tahmin ettiğinizin çok daha ötesinde
işinize yarayacak ve dönüşüm oranlarınızı artıracaktır. 

01 MAYIS
Batman Günü

01-07 MAYIS
Bilişim Haftası
Trafik ve İlkyardım Haftası

04 MAYIS
Pantolon Giymeme Günü
Star Wars Günü

04-10 MAYIS
İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası

05 MAYIS
Çizgi Roman Günü
Bitki Günü

06 MAYIS
Günü İçecekle Geçirme Günü

06-12 MAYIS
Kan haftası

07 MAYIS
Dünya Şifre Günü

09 MAYIS
Avrupa Günü
Kayıp Çorap Günü

10 MAYIS
Odanı Temizleme Günü

11 MAYIS
İstediğin Şeyi Yeme Günü

12 MAYIS
Hemşireler Günü

14 MAYIS
Dünya Eczacılık Günü
Dünya Çiftçiler Günü

15 MAYIS 
Uluslararası Aile Günü
Dünya İklim Günü
Çikolata Parçacıkları Günü

17 MAYIS
Dünya Telekomünikasyon Günü
İşe Yaramayan Eşyaları
Düzenleme Günü

18 MAYIS
Pizza Partisi Günü

18-24 MAYIS
Müzeler Haftası

19 MAYIS
Güneş Banyosu Günü

20 MAYIS
Dünya Arı Günü

21 MAYIS
Meditasyon Günü

22 MAYIS
Müzik Enstrümanı Alma Günü

25 MAYIS
Bağırarak Şarkı Söyleme Günü
Havlu Günü

27 MAYIS
Güneş Kremi Günü

28 MAYIS
Hamburger Günü

31 MAYIS
Makaron Günü




