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Statistika 07/2016

01. 07. 2016 – 31. 07. 2016

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

Počet fanoušků k 31. 07. = 8725
Počet nových fanoušků = 121
Unlike = 15
Hlavní užívané jazyky = čeština 5545, angličtina 2285

II. Příspěvky
-

Počet zveřejněných příspěvků = 8

TOP 3 nejvíce zobrazované

297 × 210 mm

1. Přijďte se schovat před deštěm do knihovny. Jsou tu i pokémoni! #gottacatchemall
(13985 oslovených uživatelů)
2. Dnes otevřeno do 20.00, zítra a pozítří zavřeno. Během státních svátků 5. - 6. července
můžete studovat v noční studovně. (7315 oslovených uživatelů)
3. Po letních prázdninách si nenechte ujít konferenci KRECon 2016! (4588 oslovených uživatelů)
TOP 3 nejméně zobrazované
1. Přijďte dnes od 18.00 hodin na promítání a debatu s izraelskou kurátorkou Maayan Sheleff.
Tématem večera bude výstava The Infiltrators o uprchlících a žadatelích o azyl.
(840 oslovených uživatelů)
2. Přijďte si naladit tělo a duši do parku za NTK. Tradičně v úterý od 10.30 hodin začíná lekce
jógy s Evou Vrbovou za symbolické vstupné. Namasté!
(889 oslovených uživatelů)
3. Upgradujeme systémy! Od čtvrtka 21. 7. 16.00 do pondělí 25. 7. brzy ráno budou mimo
provoz copy/scan/tisk a rezervace studoven. Za služby bude možné platit pouze v
hotovosti. #sosorry
(1815 oslovených uživatelů)

III. Reach & Engagement
Kliknutí (nejvíce kliknutí na příspěvek)
1. Přijďte se schovat před deštěm do knihovny. Jsou tu i pokémoni! #gottacatchemall
(2277 kliknutí)
2. Něco pro osvěžení. Mimochodem, v knihovně je moc příjemně a máme dnes otevřeno až do
20.00. #hasíme #mlžíme (433 kliknutí)
3. Užijte si prázdniny!
(85 kliknutí)
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Likes (nejvíce oblíbené příspěvky)
1. Přijďte se schovat před deštěm do knihovny. Jsou tu i pokémoni! #gottacatchemall
(223 likes)
2. Užijte si prázdniny!
(44 likes)
3. Něco pro osvěžení. Mimochodem, v knihovně je moc příjemně a máme dnes otevřeno až do
20.00. #hasíme #mlžíme
(36 likes)

Shares (sdílení příspěvků)
-

Počet příspěvků, které byly sdíleny uživateli = 3

Reakce na příspěvky
-

Celkem komentářů = 11

-

Počet skrytí článku = 5

-

Počet skrytí všech článků = 3

IV. Zprávy & Příspěvky na zdi
-

Počet soukromých zpráv/konverzací = 4
Počet příspěvků na zdi = 0
Počet příspěvků na zdi, na které byla nutná reakce = 0
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V. Výběr z příspěvků
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