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24. 09. 2015 – 12. 10. 2015

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

Počet fanoušků k 24.09. = 7473
Počet nových fanoušků = 130
Unlike = 15
Hlavní užívané jazyky = čeština 4797, angličtina 1970

II. Příspěvky
-

Počet zveřejněných příspěvků = 12

TOP 3 nejvíce zobrazované

297 × 210 mm

1. První chytrá lavička bude od listopadu před NTK. (7617 oslovených uživatelů)
2. V NTK si můžete zítra protáhnout tělo. Sejdeme se v 10.30 před NTK3.
(2967 oslovených uživatelů)
3. Taky jste už dnes provětrali zimní kabát? Do knihovny v něm chodit nemusíte.
(2204 oslovených uživatelů)
TOP 3 nejméně zobrazované
1. Dnes v 18.00 zahájíme v GALERIE NTK vernisáží výstavu ke 125. výročí Akademie věd ČR.
Určitě přijďte. (575 oslovených uživatelů)
2. Expresní registrace: vyplňte online formulář s předstihem a vyhněte se frontám.
(837 oslovených uživatelů)
3. Přednášku prof. Ing. arch. Martina Rajniše u příležitosti zahájení workshopu Dóm chaosu
můžete navštívit ve čtvrtek 15. 10. v 18.30 v Ballingově sále NTK. Přidejte se!
(881 oslovených uživatelů)

III. Reach & Engagement
Kliknutí (nejvíce kliknutí na příspěvek)
1. První chytrá lavička bude od listopadu před NTK. (412 kliknutí)
2. V NTK si můžete zítra protáhnout tělo. Sejdeme se v 10.30 před NTK3. (229 kliknutí)
3. Taky jste už dnes provětrali zimní kabát? Do knihovny v něm chodit nemusíte.
(187 kliknutí)
Likes (nejvíce oblíbené příspěvky)
1. První chytrá lavička bude od listopadu před NTK. (98 post, u sdílení 3 likes)
2. V NTK si můžete zítra protáhnout tělo. Sejdeme se v 10.30 před NTK3. (34 post, 4 u sdílení)
3. Taky jste už dnes provětrali zimní kabát? Do knihovny v něm chodit nemusíte. (16 likes)
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Shares (sdílení příspěvků)
-

Počet příspěvků, které byly sdíleny uživateli = 5

Reakce na příspěvky
-

Celkem komentářů = 3

Negative feedback
-

Počet skrytí článku = 7

-

Počet skrytí všech článků = 4

IV. Zprávy & Příspěvky na zdi
-

Počet soukromých zpráv/konverzací = 1
Počet příspěvků na zdi = 1
Počet příspěvků na zdi, na které byla nutná reakce = 0
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V. Výběr z příspěvků
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