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1. 10. 2016 – 31. 10. 2016

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

Počet fanoušků k 31. 10. = 9.128
Počet nových fanoušků = 254
Unlike = 30
Hlavní užívané jazyky = čeština 5.837, angličtina 2.405

II. Příspěvky
-

Počet zveřejněných příspěvků = 14

TOP 3 nejvíce zobrazované

297 × 210 mm

1. Po sedmi letech a stále "top". Děkujeme. http://architizer.com/blog/national-libraries/
(16.885 oslovených uživatelů)
2. I my se připojujeme k výzvě Masarykova univerzita.
#zapětminutdvanáct
(8.483 oslovených uživatelů)
3. WANTED! Hledáme kolegu či kolegyni do fronty, na šachovou partii a další taškařice.
Kohokoli, kdo umí výborně česky, dobře anglicky, je komunikativní, kreativní a spolehlivý. CV
a domácí úkol posílejte do 15. 11.
Zn.: #PR #superjob v #superknihovně
(8.160 oslovených uživatelů)
TOP 3 nejméně zobrazované
1. U nás po sobě knihy neuklízejte. Jen je prosím odložte na pultík, my je pak správně zařadíme.
#poradekmusibyt #diky
(1.301 oslovených uživatelů)
2. Dnes od 20.00 uvidíte v NTKino Scorseseho film Hugo a jeho velký objev. Projekce pěti
Oscary oceněného filmu je součástí každoročního festivalu přednášek a prezentací na téma
robotiky Cafe Neu Romance 2016, který až do středy 26. 10. probíhá v NTK a Institut
Intermédií.
Film v anglickém znění v titulky. Vstup zdarma.
(2.022 oslovených uživatelů)
3. Jak Roman Brychta z Projektil architekti (oficiální profil) a designéři z hipposdesign vzpomínají
na stavbu NTK?
Děkujeme RTV Plus za fajn rozhovor.
(2.373 oslovených uživatelů)

III. Reach & Engagement
Kliknutí (nejvíce kliknutí na příspěvek)
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1. Po sedmi letech a stále "top". Děkujeme. http://architizer.com/blog/national-libraries/
(1.380 kliknutí)
2. WANTED! Hledáme kolegu či kolegyni do fronty, na šachovou partii a další taškařice.
Kohokoli, kdo umí výborně česky, dobře anglicky, je komunikativní, kreativní a spolehlivý. CV
a domácí úkol posílejte do 15. 11.
Zn.: #PR #superjob v #superknihovně
(1.015 kliknutí)
3. I my se připojujeme k výzvě Masarykova univerzita.
#zapětminutdvanáct
(952 kliknutí)

Likes (nejvíce oblíbené příspěvky)
1. Po sedmi letech a stále "top". Děkujeme. http://architizer.com/blog/national-libraries/
(244 likes)
2. I my se připojujeme k výzvě Masarykova univerzita.
#zapětminutdvanáct
(194 likes)
3. 9.000 lajků! Děkujeme za vaši přízeň.
(32 likes)

Shares (sdílení příspěvků)
Počet příspěvků, které byly sdíleny uživateli = 7

297 mm

-

Reakce na příspěvky
-

Celkem komentářů = 11

Negative feedback
-

Počet skrytí článku = 11

-

Počet skrytí všech článků = 5

IV. Zprávy & Příspěvky na zdi
-

Počet soukromých zpráv/konverzací = 1
Počet příspěvků na zdi = 3
Počet příspěvků na zdi, na které byla nutná reakce = 0
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V. Výběr z příspěvků
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