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01. 2. 2017 – 28. 2. 2017
I. Fanoušci (uživatelé, kteří označili stránku „To se mi líbí“)
Počet fanoušků k = 9 546
Počet nových fanoušků = 99
Unlike = 16
Hlavní užívané jazyky = čeština 6 056, angličtina 2 495
II. Příspěvky
Počet zveřejněných příspěvků = 17

UPDATE: Registrace a její prodloužení je opět plně funkční. #sosorry (5 645 reach / 85 impressions / 4 engagement)
https://www.facebook.com/ntkcz/photos/a.10150378246655114.601213.145210280113/10158132371940114/?type=3&theater

Navštivte Prahu roku 1348. Objevte sbírku historických map v naší digitální knihovně: (4 291 reach / 526
impressions / 39 engagement)
https://www.facebook.com/ntkcz/photos/pcb.10158257656235114/10158257639865114/?type=3&theater

Celá fasáda projde (možná až) několikaměsíční kontrolou. Dbejte prosím na vlastní bezpečí. (4 235 reach /
182 impressions / 14 engagement)
https://www.facebook.com/ntkcz/photos/a.10150378246655114.601213.145210280113/10158164476260114/?type=3&theater

TOP 3 nejméně zobrazované

Film o tradiční čínské medicíně, zákulisí Pekingské nemocnice, beseda s autorem snímku Vítem Musílkem
a lékařem TČM Karlem Churáňem. To vše dnes od 19.00 hodin v NTKino. (593 oslovených uživatelů / 5 impressions / 2 engagement)

https://www.facebook.com/NTKino/photos/gm.241848206267305/1141527745964710/?type=3&theater
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TOP 3 nejvíce zobrazované

Designing With Light je jednou z mnoha knih zaměřených na šetrné stavebnictví, které nově najdete k vypůjčení v NTK. (889 oslovených uživatelů/ 4 impressions / 0 engagement)

https://www.facebook.com/setrnebudovy/photos/a.510558308956908.123033.207516839261058/1585730028106392/?type=3&theater

Šetrné stavebnictví a s ním i nové knihy k vypůjčení jsou tady. Chcete být v obraze, sledujte Šetrné budovy. (1 073 oslovených uživatelů/ 19 impressions / 2 engagement)

https://www.facebook.com/setrnebudovy/photos/a.510558308956908.123033.207516839261058/1585719184774143/?type=3&theater

III. Reach & Impression & Engagement
Celkový reach: 135 987 (Počet uživatelů, kteří viděli jakýkoli obsah spojený s vaší stránkou. (Jedineční uživatelé)
Celkový impression: 257 778 (Počet zobrazení veškerého obsahu souvisejícího s vaší stránkou)

297 mm

Celkový engagement: 5 732 (Počet lidí, kteří klikli na kterýkoli vás obsah)

Likes (oblíbené příspěvky)
- Nejvíce oblíbené příspěvky
Navštivte Prahu roku 1348. Objevte sbírku historických map v naší digitální knihovně: (39 likes)
Je čas pustit se do bakalářek a diplomek! Domluvte si bezplatnou konzultaci v NTK, ať víte, jak na to. (27
likes)
Vrtá vám hlavou, co to tady pořád vrtá? V podzemí probíhá úprava automyčky. Do konce týdne by mělo
být dovrtáno. Omluvte prosím zvýšenou hlučnost. (15 likes)
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V. Výběr z příspěvků
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