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01. 07. 2016 – 31. 07. 2016
I. Fanoušci (uživatelé, kteří označili stránku „To se mi líbí“)
-

Počet fanoušků k = 2176
Počet nových fanoušků = 17
Unlike = 3
Hlavní užívané jazyky = čeština 1 562, angličtina 433

II. Příspěvky
-

Počet zveřejněných příspěvků = 25

1. Kdybyste náhodou v kampusu viděli tuto kočku, ozvěte se prosím majitelce. (3 173 oslovených uživatelů/8 027 impressions/173 engagement)
https://www.facebook.com/KampusDejvice/posts/630531743780737:0
2. V úterý se opět můžete těšit na další lekci jógy s Evou Vrbovou od 10.30 hodin v parku za NTK. V případě
nepřízně počasí se jóga přesouvá do GALERIE NTK. #vstupnedobrovolne (2 587 oslovených uživatelů/3
047 engagement) https://www.facebook.com/KampusDejvice/posts/642058985961346:0
3. Díky VŠCHT Praha se dozvíte, proč vám déšť voní! (y)
(1 476 oslovených uživatelů/3 101 impressions/112 engagement)
https://www.facebook.com/KampusDejvice/posts/635678803266031
TOP 3 nejméně zobrazované
1. Zábavnou vědeckou laboratoř pod širým nebem si budou moci prohlédnout návštěvníci všech věkových kategorií 7. září ... (392 oslovených uživatelů/887 impressions/12 engagement)
https://www.facebook.com/KampusDejvice/posts/639178452916066
2. Co takhle navštívit relaxační zónu hned po obědě? (y) ;) (413 oslovených uživatelů/766 impressions/
32 engagement)
https://www.facebook.com/KampusDejvice/posts/633694006797844
3. Kampus Dejvice shared Czech Technical University in Prague's photo. (457 oslovených uživatelů/865
impressions/24 engagement)
https://www.facebook.com/KampusDejvice/posts/639736419526936

III. Reach & Engagement

Likes (oblíbené příspěvky)
- Nejvíce oblíbené příspěvky
1. A po kampusu je pokémonů ještě víc! (11 likes)
2. Kampus přes léto výrazně omládl! (5 likes)
3. Gratulace putují zlatým děvčatům z VŠCHT Praha! (5 likes)
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TOP 3 nejvíce zobrazované

Shares (sdílení příspěvků)
- Počet sdílení uživateli = 25
Reakce na příspěvky
- Celkem komentářů = 13
Negative feedback
- Počet skrytí článku = 15
- Počet skrytí všech článků = 6

IV. Zprávy & Příspěvky na zdi
- Počet soukromých zpráv/konverzací = 0
- 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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