Facebook
KAMPUS DEJVICE
Statistika 9/2016

01. 9. 2016 – 30. 9. 2016
I. Fanoušci (uživatelé, kteří označili stránku „To se mi líbí“)
-

Počet fanoušků k = 2 322
Počet nových fanoušků = 95
Unlike = 9
Hlavní užívané jazyky = čeština 1 879, angličtina 486

II. Příspěvky
-

Počet zveřejněných příspěvků = 32

1. Kampus Dejvice: Neváhejte! KRECon startuje již 6.-7.10.'16! (26 969 oslovených uživatelů / 12 839 Video Views / 2 116 engagement)
https://www.facebook.com/KampusDejvice/videos/671828899651021/
2. Mladí vědci bleskově představí své ambiciózní projekty v pěti minutách. (4 569 oslovených uživatelů /
140 engagement)

https://www.facebook.com/KampusDejvice/photo
3. Laboratoř Nadace Vodafone Česká republika letos připravila program nabitý workshopy, konzultacemi a
mentoringem. (2 521 oslovených uživatelů/ 42 engagement)
https://www.facebook.com/KampusDejvice/posts/666012540232657:0
TOP 3 nejméně zobrazované
1. KRECon 2016 - Mladá věda do šuplíku nepatří! – cover photo
(98 oslovených uživatelů/67 engagement)
https://www.facebook.com/KampusDejvice/posts/674982036002374
2. Taky se vám už teď sbíhají sliny? Street Food Science proběhne v rámci Food Film Festu
už za měsíc 22. října 2016! #streetfoodfest #foodtruck #jídlovkampusu
(155 oslovených uživatelů/11 engagement)

https://www.facebook.com/KampusDejvice/posts/671857826314795
3. ČESKÁ VĚDA BOJUJE S VIRY – shared post (320 oslovených uživatelů/13 engagement)
https://www.facebook.com/KampusDejvice/posts/687647768069134
III. Reach & Engagement
-

Celkový měsíční reach: 58 893

Likes (oblíbené příspěvky)
- Nejvíce oblíbené příspěvky
1. Průlomová konference pro mladou vědu! (318 likes&share&comments)
2. (y) Česko jako světová špička výzkumu umělé inteligence. Facebook bude spolupracovat s ČVUT i
VUT (29 likes&share&comments)
3. Mladí vědci bleskově představí své ambiciózní projekty v pěti minutách. (13 likes&share&comments)
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TOP 3 nejvíce zobrazované

Shares (sdílení příspěvků)
- Počet sdílení uživateli = 161
Reakce na příspěvky
- Celkem komentářů = 30
Negative feedback
- Počet skrytí článku = 6
- Počet skrytí všech článků = 2

IV. Zprávy & Příspěvky na zdi
- Počet soukromých zpráv/konverzací = 26
- Počet příspěvků na zdi = 4
- 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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