Facebook
Statistika 03/2016

01. 03. 2016 – 31. 03. 2016

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

Počet fanoušků k 31. 03. = 8244
Počet nových fanoušků = 160
Unlike = 27
Hlavní užívané jazyky = čeština 5286, angličtina 2154

II. Příspěvky
-

Počet zveřejněných příspěvků = 17

TOP 3 nejvíce zobrazované

297 × 210 mm

1. NTK se i letos připojila ke kampani Vlajka pro Tibet.
(8611 oslovených uživatelů)
2. Únikové východy v knihovně neslouží pro telefonování a zkratky mezi patry. Hovory vyřiďte
raději v kuchyňce s automaty a pro přechod mezi patry zvolte hlavní schodiště nebo výtahy.
(3386 oslovených uživatelů)
3. Otevírací doba o Velikonocích a lepší wifi v NTK! Celé Velikonoce máme otevřeno (10.00 2.00 h ve 3.NP samoobslužně, pak noční studovna). Navíc kolegové z ICT pro vás chystají
nové řešení wifi. Pokud o svátcích dorazíte, nejspíš je mezi 8. a 20. hodinou uslyšíte.
(2811 oslovených uživatelů)
TOP 3 nejméně zobrazované
1. NTKino dnes promítá film Česká Cesta / Kupónová privatizácia / The Czech Way. Po filmu
následuje beseda s režisérem filmu Martinem Kohoutem. (921 oslovených uživatelů)
2. Představujeme další knihu z fondu Šetrných budov v NTK.
http://bit.ly/Tip_na_knihu (1917 oslovených uživatelů)
3. Sdílený příspěvek Šetrné budovy…
(878 oslovených uživatelů)

III. Reach & Engagement
Kliknutí (nejvíce kliknutí na příspěvek)
1. Únikové východy v knihovně neslouží pro telefonování a zkratky mezi patry. Hovory vyřiďte
raději v kuchyňce s automaty a pro přechod mezi patry zvolte hlavní schodiště nebo výtahy.
(665 kliknutí)
2. NTK se i letos připojila ke kampani Vlajka pro Tibet. (536 kliknutí)
3. Navštivte výstavu v parteru knihovny "Můj svět bez domova" do 8. dubna 2016. (149 kliknutí)
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Likes (nejvíce oblíbené příspěvky)
1. NTK se i letos připojila ke kampani Vlajka pro Tibet. (178 likes, 111 likes u sdílení)
2. Otevírací doba o Velikonocích a lepší wifi v NTK! Celé Velikonoce máme otevřeno (10.00 2.00 h ve 3.NP samoobslužně, pak noční studovna). Navíc kolegové z ICT pro vás chystají
nové řešení wifi. Pokud o svátcích dorazíte, nejspíš je mezi 8. a 20. hodinou uslyšíte.
(18 likes)
3. Únikové východy v knihovně neslouží pro telefonování a zkratky mezi patry. Hovory vyřiďte
raději v kuchyňce s automaty a pro přechod mezi patry zvolte hlavní schodiště nebo výtahy.
http://bit.ly/eknihy_edice_cznic (16 likes)

Shares (sdílení příspěvků)
-

Počet příspěvků, které byly sdíleny uživateli = 3

Reakce na příspěvky
-

Celkem komentářů = 8

-

Počet skrytí článku = 7

-

Počet skrytí všech článků = 8

IV. Zprávy & Příspěvky na zdi
-

Počet soukromých zpráv/konverzací = 3
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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