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01. 12. 2016 – 31. 12. 2016
I. Fanoušci (uživatelé, kteří označili stránku „To se mi líbí“)
Počet fanoušků k = 9 345
Počet nových fanoušků = 138
Unlike = 31
Hlavní užívané jazyky = čeština 5 931, angličtina 2 457
II. Příspěvky
Počet zveřejněných příspěvků = 10

TOP 3 nejvíce zobrazované

297 × 210 mm

Nefunguje vám karta pro vstup do zarezervované týmové studovny? (7500 reach / 95 impressions / 8 engagement)
https://www.facebook.com/ntkcz/posts/10157814647525114:0
Vánoční dárek NTK jsme společně s vámi rozbalili už včera. Komorní orchestr České filharmonie zahrál v
Hale služeb skladby: (7131 reach / 1679 impressions / 9 engagement)
https://www.facebook.com/ntkcz/posts/10157882268090114

Víte, že...badatelna historického fondu ve 3. NP neslouží pouze badatelům? (5975 reach / 143 impressions /
11 engagement)
https://www.facebook.com/ntkcz/photos/a.10150378246655114.601213.145210280113/10157868491005114/?type=3&theater

TOP 3 nejméně zobrazované
Kurátor GALERIE NTK Milan Mikuláštík připravil novou výstavu s názvem Hypebeast Vertigo. Vernisáž se
koná dnes od 18.00. (494 oslovených uživatelů / 9 impressions / 4 engagement)
https://www.facebook.com/events/1162350893834531/

Mozart, Marcello a Dvořák v podání Komorního orchestru Česká filharmonie ožijí již tuto středu od 17.00 v
NTK. (3549 oslovených uživatelů/ 82 impressions / 10 engagement)
https://www.facebook.com/events/351369265241722/

Ježíšek chodí i u nás v knihovně, tak si nechte splnit přání. Lístek s krabicí #chciabyvknihovně najdete pod
stromečkem v parteru. (3720 oslovených uživatelů/ 122 impressions / 15 engagement)
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https://www.facebook.com/ntkcz/photos/a.10150378246655114.601213.145210280113/10157918787200114/?type=3&theater

III. Reach & Impression & Engagement
Celkový reach: 107 668 (Počet uživatelů, kteří viděli jakýkoli obsah spojený s vaší stránkou. (Jedineční uživatelé)
Celkový impression: 203 858 (Počet zobrazení veškerého obsahu souvisejícího s vaší stránkou)
Celkový engagement: 4 614 (Počet lidí, kteří klikli na kterýkoli vás obsah)

Likes (oblíbené příspěvky)
- Nejvíce oblíbené příspěvky
Píšete bakalářskou či diplomovou práci a potřebujete si něco ujasnit? Domluvte si konzultaci! (26 likes)
Nadělte k Vánocům originální dárek. Do 18. prosince 2016 vám zdigitalizujeme historickou knihu z fondu
NTK a partnerských knihoven za poloviční cenu! (18 likes)
Ježíšek chodí i u nás v knihovně, tak si nechte splnit přání. Lístek s krabicí #chciabyvknihovně najdete
pod stromečkem v parteru. (15 likes)
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V. Výběr z příspěvků

210 mm
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