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01. 11. 2016 – 30. 11. 2016
I. Fanoušci (uživatelé, kteří označili stránku „To se mi líbí“)
Počet fanoušků k = 9 239
Počet nových fanoušků = 136
Unlike = 20
Hlavní užívané jazyky = čeština 5 873, angličtina 2 423
II. Příspěvky
Počet zveřejněných příspěvků = 13

TOP 3 nejvíce zobrazované

https://www.facebook.com/ntkcz/photos/a.10150378246655114.601213.145210280113/10157768346215114/?type=3
V sobotu 26. listopadu proběhne další vlna čištění podlah a vchody NTK 1, 2 a 4 budou dočasně uzavřeny.
(7956 reach / 92 impressions / 11 engagement)
https://www.facebook.com/ntkcz/pho
tos/a.10150378246655114.601213.145210280113/10157768358960114/?type=3&theater
NTK - Národní technická knihovna: Údržba podlah / Floor maintenance (6775 reach / 27 impressions / 9
engagement)
https://www.facebook.com/ntkcz/videos/10157754300095114/

TOP 3 nejméně zobrazované
Jeden z nejznámějších staroegyptských papyrů můžete zhlédnout v Hale služeb v 2. NP až do 21. prosince.
(495 oslovených uživatelů / 17 impressions / 8 engagement)
https://www.facebook.com/events/584057505126201/
NTKino zve na středeční promítání filmu Blízký soumrak režiséra Iva Bystřičana, (490 oslovených uživatelů/
4 impressions / 3 engagement)
https://www.facebook.com/events/199071690533130/
Ve sváteční den 17. listopadu bude NTK otevřena v samoobslužném režimu na 3. NP od 10 h do 2 h v noci.
(671 oslovených uživatelů/ 11 impressions / 4 engagement)

https://www.facebook.com/events/314537498922339/
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Víte, že... ...v NTK můžete platit online? (8766 reach / 99 impressions / 8 engagement)

III. Reach & Impression & Engagement
Celkový reach: 172 613 (Počet uživatelů, kteří viděli jakýkoli obsah spojený s vaší stránkou. (Jedineční uživatelé)
Celkový impression: 341 423 (Počet zobrazení veškerého obsahu souvisejícího s vaší stránkou)
Celkový engagement: 7 524 (Počet lidí, kteří klikli na kterýkoli vás obsah)
Likes (oblíbené příspěvky)
- Nejvíce oblíbené příspěvky
SOS! Udělejte dobrý skutek a pomozte slečně najít prsten (19 likes)
Dobrá zpráva! V NTK už operují všichni tři mobilní operátor (17 likes)
V sobotu 26. listopadu proběhne další vlna čištění podlah a vchody NTK (11 likes)
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