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01. 06. 2016 – 30. 06. 2016
I. Fanoušci (uživatelé, kteří označili stránku „To se mi líbí“)
-

Počet fanoušků k = 2159
Počet nových fanoušků = 66
Unlike = 3
Hlavní užívané jazyky = čeština 1 552, angličtina 430

II. Příspěvky
-

Počet zveřejněných příspěvků = 42

TOP 3 nejvíce zobrazované

297 × 210 mm

1. Opakovaní - matka moudrosti. :) (y) (1 543 oslovených uživatelů/3 149 engagement)
https://www.facebook.com/KampusDejvice/posts/616796135154298
2. Přejeme hezký mezinárodní den jógy. Nezapomeňte, že je nejdelší den v roce. Carpe diem!٩(⁎❛ᴗ❛⁎)۶
(2 587 oslovených uživatelů/3 047 engagement)
https://www.facebook.com/KampusDejvice/posts/625933770907201
3. Poslechněte si další díl Universum Radia Wave! (y) :) #kampusžije
(1 294 oslovených uživatelů/2 739 engagement)
https://www.facebook.com/KampusDejvice/posts/616661398501105
TOP 3 nejméně zobrazované
1. Přijďte zítra večer podiskutovat s izraelskou kurátorkou Maayan Sheleff o uprchlících a žadatelech o
azyl! (155 oslovených uživatelů/342 engagement)
https://www.facebook.com/KampusDejvice/posts/630149097152335
2. Koncert Kosha Dillz & Selector Boldrik dnes v Cafe Prostoru_ od 18.00 hodin! (203 oslovených uživatelů/466 engagement)
https://www.facebook.com/KampusDejvice/posts/625515487615696
3. Zastavte se dnes na koncert v Cafe Prostoru_ . � � � (212 oslovených uživatelů/428 engagement)
https://www.facebook.com/KampusDejvice/posts/622803264553585

III. Reach & Engagement
Kliknutí
- Nejvíce kliknutí na příspěvek
1. První inženýrská grilovačka VŠCHT Praha v kampusu! ⁎⁎ (223 kliknutí)
https://www.facebook.com/KampusDejvice/posts/622801924553719
2. Na ČVUT Fakulta stavební se chystají k odevzdání ateliérových prací. Nahlédněte pod pokličku! (172 kliknutí) https://www.facebook.com/KampusDejvice/posts/616790471821531
3. ⁎ Fotoreport z FELFESTU! ⁎ (133 kliknutí)
https://www.facebook.com/KampusDejvice/posts/627069404126971
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Likes (oblíbené příspěvky)
- Nejvíce oblíbené příspěvky
1. Formule ČVUT si z kanadské soutěže odnáší pohár a prvenství! Gratulujeme! (11 likes)
2. Přejeme hezký mezinárodní den jógy. Nezapomeňte, že je nejdelší den v roce. Carpe
diem!٩(⁎❛ᴗ❛⁎)۶ (11 likes)
3. První inženýrská grilovačka VŠCHT Praha v kampusu! 👍🍗 (8 likes)
Shares (sdílení příspěvků)
- Počet sdílení uživateli = 15
Reakce na příspěvky
- Celkem komentářů = 6
Negative feedback
- Počet skrytí článku = 12
- Počet skrytí všech článků = 4

IV. Zprávy & Příspěvky na zdi
- Počet soukromých zpráv/konverzací = 1
- Počet příspěvků na zdi = 0
- Počet příspěvků na zdi, na které byla nutná reakce = 0

297 mm

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