Facebook
KAMPUS DEJVICE
Statistika 08/2016

01. 08. 2016 – 31. 08. 2016
I. Fanoušci (uživatelé, kteří označili stránku „To se mi líbí“)
-

Počet fanoušků k = 2 227
Počet nových fanoušků = 51
Unlike = 3
Hlavní užívané jazyky = čeština 1 572, angličtina 454

II. Příspěvky
-

Počet zveřejněných příspěvků = 25

TOP 3 nejvíce zobrazované
1. To bude nejspíš někdo z VŠCHT Praha. ;) (24 435 oslovených uživatelů/ 35 280 impressions/ 2 942 engagement)
2. Kdo další bude na tahu? Přidáte se? Zveme vás na šachový turnaj, který se uskuteční ve čtvrtek 4.
srpna (4 859 oslovených uživatelů/12 090 impressions/251 engagement)

https://www.facebook.com/KampusDejvice/posts/645377118962866:0
3. V Kampusu Dejvice studovala a pracovala řada významných osobností. Třeba Angela Merkelová, která
dnes navštívila ČVUT.
(2 807 oslovených uživatelů/ 8 255 impressions/250 engagement)

https://www.facebook.com/KampusDejvice/posts/657831391050772:0
TOP 3 nejméně zobrazované
1. Hlasujte do středeční půlnoci pro kapelu, kterou byste rádi viděli na hlavní stage KampusFest Dejvice!
(159 oslovených uživatelů/887 impressions/12 engagement)

https://www.facebook.com/KampusDejvice/posts/660005434166701
2. Stříbrná je doma! Josefe, gratulujeme a držíme pěstě i dál! �✊ Sledujte Josefa dál ve čtyřkajaku.
#kampusžije #Rio2016 (337 oslovených uživatelů/657 impressions/9 engagement)

https://www.facebook.com/KampusDejvice/posts/653775248123053
3. Rozhovor s Jaroslavem Pollertem z ČVUT Fakulta stavební.
(357 oslovených uživatelů/754 impressions/6 engagement)

https://www.facebook.com/KampusDejvice/posts/649304635236781
III. Reach & Engagement
-

Celkový měsíční reach: 49 498

Likes (oblíbené příspěvky)
- Nejvíce oblíbené příspěvky
1. To bude nejspíš někdo z VŠCHT Praha. ;) (524 likes)
2. Německá kancléřka už za pár hodin navštíví kampus! (18 likes)
3. V Kampusu Dejvice studovala a pracovala řada významných osobností. Třeba Angela Merkelová,
která dnes navštívila ČVUT.! (16 likes)
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https://www.facebook.com/KampusDejvice/posts/660655240768387

Shares (sdílení příspěvků)
- Počet sdílení uživateli = 137
Reakce na příspěvky
- Celkem komentářů = 42
Negative feedback
- Počet skrytí článku = 27
- Počet skrytí všech článků = 9

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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