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Hem çocukların hem de yetişkinlerin keyfini
yerine getirecek sıcak ve ışıl ışıl yaz günleri artık
tam kapımızda. Haziran ayı kısa molaların ya da 
verimli tatillerin başladığı dönemin habercisi
olduğu için dijital pazarlama için durgun bir
zaman dilimi gibi görülebilir. Fakat doğru
pazarlama stratejileriyle bu durgunluğu ortadan
kaldırabilir ve ilgi çekici kampanyalarla potansiyel
müşterilerinizin ilgisini çekebilirsiniz. Bunun için
de kimileri yaygın bir şekilde kullanılan, kimileri
ise hiç duyulmamış olan özel günlerden
yararlanabilirsiniz. İşte Haziran ayı dijital
pazarlama kampanyalarınızı güçlendirecek özel
gün önerilerimiz:
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5 HAZİRAN

DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ

Çevre günü 1972 yılında Birleşmiş Milletler Çerve
Konferansı’nda alınan bir karar üzerine bütün dünyada
kutlanmaya başlamıştır. Çevre bilinci ve iklim krizi
farkındalığının aşılanmasını hedef alan bu gün 50 yıldır
kutlansa da günümüzde küresel ısınmanın bireysel
hayatlarımıza olan direkt etkisi Dünya Çevre Günü’nü
çok daha önemli bir yere koyuyor. Konu hakkında eskiye
göre çok daha bilinçli olan tüketiciler günümüzde, 
özellikle de büyük işletmelerin niyetlerini daha ciddi bir
şekilde sorguluyor. Müşterilerinizin bireysel olarak iklim
krizini engellemek için yapabilecekleri şeyleri listelemek
ya da ağaç ekmek gibi aktivitelerinizin reklamını yapmak
artık beklenen etkiyi göstermeyebilir. Dünya Çevre Günü
kampanyalarınızda bilinçli tüketicileri hedef alarak
transparanlığı önde tutabilir ve çevre için yaptıklarınızı
açıklayabilirsiniz. Kısacası işletmenizi rakiplerinizden
farklı kılacak dürüst ve içten bir kampanya çok daha
başarılı olacaktır.
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18-19 HAZİRAN

YÜKSEKÖĞRETİM SINAVLARI (YKS)

Sınav dönemleri hem milyonlarca genç hem de onların
aileleri için stresli ve zorlu zamanlardır. Bu maratonu
geride bırakmış olanları kutlayan ve rahatlamalarına
yardımcı olacak kampanyalar yüksek başarı gösterme
potansiyeline sahiptir. Perakende sektöründen teknoloji
sektörüne, turizm sektöründen spor sektörüne kadar her 
sektörden, gençlerin sınav sonrası dinlenme, gelişim ve
eğlence ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmetler sunan
markalar, sınava giren öğrencilere özel promosyonlar ve
indirimler sunabilirler.
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19 HAZİRAN

BABALAR GÜNÜ

Babalara hediye almanın annelere hediye almaktan çok
daha zor olduğu herkesçe kabul edilmiş bir gerçek. 
Öyleyse neden müşterilerinizin işlerini kapsamlı bir
hediye rehberi ile kolaylaştırmıyorsunuz? Sunduğunuz
ürün ya da hizmetlerden oluşan bir seçki ile insanları “Ne 
hediye alacağım?” derdinden kurtarabilirsiniz. Büyük
takdir ve beğeniyle karşılaşan bu hediye rehberleri
sayesinde satışlarınızı da artırabilirsiniz. Eğer bir hediye
rehberi oluşturacak kadar geniş bir ürün yelpazeniz
yoksa Babalar Günü’ne özel indirimler ve promosyonlar
sunabilir ya da iyi yazılmış kısa bir mesajla günün
önemini sosyal medyada veya e-posta
kampanyalarınızda kutlayabilirsiniz.
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21 HAZİRAN

YAZ GÜNDÖNÜMÜ

Yılın en uzun güneş ışığı alan, kısaca en uzun gündüze
sahip olduğu söylenen günü 21 Haziran, aynı zamanda
da kuzey yarım kürede yazın başladığı gün olarak kabul
edilir. Günümüzde pek çok marka 21 Haziran, yaz
gündönümünü tek günlük gösterişli indirimler sunmak için
kullanıyor. Sizler de yaratıcılığınızı konuşturarak hem 
çevrimiçi hem de çevrimdışı kampanyalar
oluşturabilirsiniz.
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30 HAZİRAN

SOSYAL MEDYA GÜNÜ

Pazarlama kampanyaları için orijinal ve farklı günler
arayan markaların kullanabileceği Sosyal Medya Günü, 
2009 yılından beri her 30 Haziran’da dünyanın çeşitli
yerlerinde kutlanıyor. Özellikle de sosyal medya
hesaplarınızda daha fazla takipçi ya da etkileşim
hedefliyorsanız birden fazla güne yayılabilecek
kampanyalarla başarıya ulaşmak için bu günü
kullanabilirsiniz. Özellikle Y ve Z kuşağının alışveriş
alışkanlıklarında oldukça önemli bir yeri olan sosyal
medyayı kutladığımız bu günde, sosyal medya
kanallarınıza abone olan hedef kitlenize özel indirim ve
kampanyalara yer vermeye ne dersiniz?



HAZİRAN AYINDA KUTLANAN DİĞER İLGİNÇ VE ÖNEMLİ GÜNLER
Bazı günler, dünyanın her yerinde; bazıları ise bölgesel olarak önemli kabul ediliyor. Haziran ayında dünya çapında kutlanan ve hem 
dijital pazarlama hem de e-posta pazarlama kampanyalarında hedef kitlenizin yüzünde tebessüm oluşturacak eğlenceli günleri sizler
için derledik.

01 HAZİRAN
Dünya Süt Günü

02 HAZİRAN
Dünya Koşma Günü

03 HAZİRAN
Çikolatalı Makaron Günü
Sevdiğiniz Şeyleri Tekrar Edin 
Günü

05 HAZİRAN
Uçan Balon Günü

09 HAZİRAN
Donald Duck Günü

12 HAZİRAN
Superman Günü

14 HAZİRAN
Dünya Kan Verme Günü

15 HAZİRAN
Dünya Et Yememe Günü

16 HAZİRAN
Flip-Flop Terlik Giyme Günü

18 HAZİRAN
Uluslararası Suşi Yeme Günü
Savurganlık (Para Harcama) 
Günü

19 HAZİRAN
Garfield Günü

21 HAZİRAN
Dünya Yoga Günü
Dünya Hümanist Günü

24 HAZİRAN
1 Tur Yüzme Günü

27 HAZİRAN
Güneş Gözlüğü Takma Günü

29 HAZİRAN
Fotoğraf Makinesi Günü
Harp Akademileri Günü

30 HAZİRAN
Emekliler Günü




