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10. 12. 2015 – 08. 01. 2016

I. Fanoušci (uživatelé, kteří označili stránku „To se mi líbí“)
-

Počet fanoušků k 09. 12. = 7850
Počet nových fanoušků = 123
Unlike = 31
Hlavní užívané jazyky = čeština 5036, angličtina 2047

II. Příspěvky
-

Počet zveřejněných příspěvků = 10

TOP 3 nejvíce zobrazované

297 × 210 mm

1. Vyslyšeli jsme vaše četná přání a v novém roce rozšiřujeme otevírací dobu. V knihovně
můžete nově studovat do dvou do rána i o víkendu.
(12.395 oslovených uživatelů)
2. Koulovačka v Kampus Dejvice začíná už za půl hodiny (6. 1. v 15.00 hod.)
(6987 oslovených uživatelů)
3. Seznamte se s interaktivním pískovištěm v NTK a zúčastněte se naší fotosoutěže. Autory
nejlepších snímků odměníme. Více informací zde: http://bit.ly/Piskoviste_v_NTK
(4635 oslovených uživatelů)
TOP 3 nejméně zobrazované
1. Zveme vás na výstavu pěti výrazných sochařských osobností doplněnou artefaktem z
historického fondu NTK. Vernisáž se uskuteční dnes 14. 12. v 18.00 v GALERIE NTK.
(840 oslovených uživatelů)
2. Dnes můžete v Národní technické knihovně navštívit komentovanou prohlídku výstavy
celoživotního díla architekta Adolfa Benše, mimo jiné autora budovy pražských Dopravních
podniků. Vstup zdarma. (945 oslovených uživatelů)
3. Ještě dnes můžete objednávat digitalizaci za polovic. https://www.techlib.cz/cs/83423vanocni-akce-eod (1709 oslovených uživatelů)

III. Reach & Engagement
Kliknutí (nejvíce kliknutí na příspěvek)
1. Vyslyšeli jsme vaše četná přání a v novém roce rozšiřujeme otevírací dobu. V knihovně
můžete nově studovat do dvou do rána i o víkendu. (1830 kliknutí)
2. Koulovačka v Kampus Dejvice začíná už za půl hodiny (6. 1. v 15.00 hod.). (433 kliknutí)
3. Seznamte se s interaktivním pískovištěm v NTK a zúčastněte se naší fotosoutěže. Autory
nejlepších snímků odměníme. Více informací zde: http://bit.ly/Piskoviste_v_NTK (373 kliknutí)
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Likes (nejvíce oblíbené příspěvky)
1. Vyslyšeli jsme vaše četná přání a v novém roce rozšiřujeme otevírací dobu. V knihovně
můžete nově studovat do dvou do rána i o víkendu. (52 likes, 58 likes u sdílení)
2. Koulovačka v Kampus Dejvice začíná už za půl hodiny (6. 1. v 15.00 hod.).
(40 likes, 14 likes u sdílení)
3. Děkujeme za vaši přízeň. Do nového roku vám přejeme vše nejlepší. Vaše NTK (24 likes)

Shares (sdílení příspěvků)
-

Počet příspěvků, které byly sdíleny uživateli = 4

Reakce na příspěvky
-

Celkem komentářů = 0

Negative feedback
-

Počet skrytí článku = 7

-

Počet skrytí všech článků = 1

-

Počet soukromých zpráv/konverzací = 2
Počet příspěvků na zdi = 0
Počet příspěvků na zdi, na které byla nutná reakce = 0
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IV. Zprávy & Příspěvky na zdi
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297 mm

V. Výběr z příspěvků
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