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10. 08. 2015 – 23. 09. 2015
I. Fanoušci (uživatelé, kteří označili stránku „To se mi líbí“)
-

Počet fanoušků k 23.09. = 7363
Počet nových fanoušků = 180
Unlike = 49
Hlavní užívané jazyky = čeština 4718, angličtina 1944

II. Příspěvky
-

Počet zveřejněných příspěvků = 13

TOP 3 nejvíce zobrazované

TOP 3 nejméně zobrazované
1. Fond odborné literatury zaměřený na šetrné stavebnictví v naší knihovně zatím chyběl. Jsme rádi, že
díky spolupráci s Českou radou pro šetrné budovy vám ho už brzy představíme…
(661 oslovených uživatelů)
2. Individuální studovna v NTK může být vaše. Stačí se co nejdříve registrovat…
(1031 oslovených uživatelů)
3. Označili jsme pro vás časopisy, jejichž aktuální obsah můžete číst také online. Prostřednictvím NTK máte
přístup k desetitisícům titulů odborných elektronických časopisů.
(1220 oslovených uživatelů)

III. Reach & Engagement
Kliknutí
- Nejvíce kliknutí na příspěvek
1. A je to tady! Tužky, bločky, fixky, pera. Dlouho očekávaný automat je nově ve 3. NP. Jak se vám líbí?
(3971 kliknutí)
2. Dnes pan ředitel NTK Martin Svoboda, společně s kavárníkem Ondřejem Kobzou a letošním vícemistrem
Evropy v šachu, Davidem Navarou, oficiálně uvedli do provozu dva šachové stolky před NTK.
(1342 kliknutí)
3. Všimli jste si, že před NTK máme dva nové venkovní šachové stolky?
(555 kliknutí)

formát A4

1/6

297 × 210 mm

1. A je to tady! Tužky, bločky, fixky, pera. Dlouho očekávaný automat je nově ve 3. NP. Jak se vám líbí?
(13689 oslovených uživatelů)
2. Dnes pan ředitel NTK Martin Svoboda, společně s kavárníkem Ondřejem Kobzou a letošním vícemistrem Evropy v šachu, Davidem Navarou, oficiálně uvedli do provozu dva šachové stolky před NTK.
(8891 oslovených uživatelů)
3. Všimli jste si, že před NTK máme dva nové venkovní šachové stolky?
(4655 oslovených uživatelů)

Likes (oblíbené příspěvky)
- Nejvíce oblíbené příspěvky
1. A je to tady! Tužky, bločky, fixky, pera. Dlouho očekávaný automat je nově ve 3. NP. Jak se vám líbí?
(post 213, u sdílení 101 likes)
2. Všimli jste si, že před NTK máme dva nové venkovní šachové stolky?
(post 72, u sdílení 45 likes)
3. Dnes pan ředitel NTK Martin Svoboda, společně s kavárníkem Ondřejem Kobzou a letošním vícemistrem
Evropy v šachu, Davidem Navarou, oficiálně uvedli do provozu dva šachové stolky před NTK.
(post 49, u sdílení 49 likes)
Shares (sdílení příspěvků)
- Počet příspěvků, které byly sdíleny uživateli = 7
Reakce na příspěvky
- Celkem komentářů = 17

Negative feedback
- Počet skrytí článku = 4
- Počet skrytí všech článků = 5

IV. Zprávy & Příspěvky na zdi

V. Výběr z příspěvků (doplnit printscreeny přetažením ze složky)

formát A4

210 mm

297 mm

- Počet soukromých zpráv/konverzací = 1
- Počet příspěvků na zdi = 1
- Počet příspěvků na zdi, na které byla nutná reakce = 0
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