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01. 08. 2016 – 31. 08. 2016

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

Počet fanoušků k 31. 08. = 8782
Počet nových fanoušků = 84
Unlike = 22
Hlavní užívané jazyky = čeština 5624, angličtina 2300

II. Příspěvky
-

Počet zveřejněných příspěvků = 7

TOP 3 nejvíce zobrazované

297 × 210 mm

1. Rozšířili jsme sbírku tabletů o nové kusy. Půjčte si iPad Mini 4. Rezervujte zde:
https://vufind.techlib.cz/Record/000968505
(6 586 oslovených uživatelů)
2. V knihovně vám nikdy nedojde šťáva. Telefony, tablety a další zařízení vám nabijí nové
powerbanky. K vypůjčení u centrálního pultu ve 2. NP.
(5 577 oslovených uživatelů)
3. Ve středu od 18.00 do 20.00 budou uzavřena schodiště v 1. - 3. NP. Svezte se prosím
výtahem. #údržba #semestriscoming
(4 795 oslovených uživatelů)
TOP 3 nejméně zobrazované
1. Od pondělí 8. 8. bude otevřeno do 8 do večera! Více na https://www.techlib.cz/cs/2772oteviraci-doby #leto #oteviracka
(1 328 oslovených uživatelů)
2. Čtvrteční podvečer bude patřit královské hře. Alespoň u nás v Dejvicích.
(1 343 oslovených uživatelů)
3. Máte potíže s připojením na WiFi? Využijte terminály pro práci na internetu. Na nápravě
usilovně pracujeme. Děkujeme za trpělivost. #sosorry #makamenatom
(4 299 oslovených uživatelů)
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III. Reach & Engagement
Kliknutí (nejvíce kliknutí na příspěvek)
1. V knihovně vám nikdy nedojde šťáva. Telefony, tablety a další zařízení vám nabijí nové
powerbanky. K vypůjčení u centrálního pultu ve 2. NP.
(295 kliknutí)
2. Rozšířili jsme sbírku tabletů o nové kusy. Půjčte si iPad Mini 4. Rezervujte zde:
https://vufind.techlib.cz/Record/000968505
(109 kliknutí)
3. Čtvrteční podvečer bude patřit královské hře. Alespoň u nás v Dejvicích.
(69 kliknutí)

Likes (nejvíce oblíbené příspěvky)
1. V knihovně vám nikdy nedojde šťáva. Telefony, tablety a další zařízení vám nabijí nové
powerbanky. K vypůjčení u centrálního pultu ve 2. NP.
(48 likes)

3. Rozšířili jsme sbírku tabletů o nové kusy. Půjčte si iPad Mini 4. Rezervujte zde:
https://vufind.techlib.cz/Record/000968505
(9 likes)

297 mm

2. Od pondělí 8. 8. bude otevřeno do 8 do večera! Více na https://www.techlib.cz/cs/2772oteviraci-doby #leto #oteviracka
(14 likes)

Shares (sdílení příspěvků)
-

Počet příspěvků, které byly sdíleny uživateli = 1

Reakce na příspěvky
-

Celkem komentářů = 2

Negative feedback
-

Počet skrytí článku = 3

-

Počet skrytí všech článků = 0

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
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297 mm

V. Výběr z příspěvků
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297 mm
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