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01. 4. 2017 – 30. 4. 2017
I. Fanoušci (uživatelé, kteří označili stránku „To se mi líbí“)
Počet fanoušků k = 9729
Počet nových fanoušků = 67
Unlike = 13
Hlavní užívané jazyky = čeština 6 167, angličtina 2 551
II. Příspěvky
Počet zveřejněných příspěvků = 15

Jedinečný koncert Carmina Burana v podání profesorů Pražské konzervatoře, sólistů Národního divadla a
dalších již toto pondělí 17. dubna od 19.00 v Hale služeb. (5 614 reach / 111 impressions / 20 engagement)
https://www.facebook.com/ntkcz/photos/a.10150378246655114.601213.145210280113/10158480827565114/?type=3&theater

Budete studovat i o Velikonocích? Máme pro vás otevřeno: bit.ly/NTKotevreno #velikonoce (4 332 reach /
100 impressions / 9 engagement)
https://www.facebook.com/ntkcz/photos/a.10150378246655114.601213.145210280113/10158464112515114/?type=3&theater

V neděli 30. dubna bude otevřena pouze noční studovna (kvůli broušení a voskování podlahy v parteru). (4
150 reach / 38 impressions / 7 engagement)
https://www.facebook.com/ntkcz/photos/a.10150378246655114.601213.145210280113/10158555711000114/?type=3&theater

TOP 3 nejméně zobrazované

GALERIE NTK zve na výstavu Rozhněvaná planeta / Angry Planet.
Vernisáž již zítra od 18.00. (236 oslovených uživatelů / 5 impressions / 0 engagement)
https://www.facebook.com/events/449135165419761/

NTK aktualizovala provozní dobu (861 oslovených uživatelů/ 11 impressions / 0 engagement)
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TOP 3 nejvíce zobrazované

https://www.facebook.com/ntkcz/

Jaké jsou výzvy a možnosti inteligentních sítí v ostrovních energetických systémech? Více zjistíte v publikaci Smart and Sustainable Power Systems. (966 oslovených uživatelů/ 0 impressions / 0 engagement)
https://www.facebook.com/setrnebudovy/photos/a.510558308956908.123033.207516839261058/1638190392860355/?type=3&theater

III. Reach & Impression & Engagement
Celkový reach: 126 320 (Počet uživatelů, kteří viděli jakýkoli obsah spojený s vaší stránkou. (Jedineční uživatelé)
Celkový impression: 231 539 (Počet zobrazení veškerého obsahu souvisejícího s vaší stránkou)
Celkový engagement: 5 053 (Počet lidí, kteří klikli na kterýkoli vás obsah)

Likes (oblíbené příspěvky)

Jedinečný koncert Carmina Burana v podání profesorů Pražské konzervatoře, sólistů Národního divadla a
dalších již toto pondělí 17. dubna od 19.00 v Hale služeb. = (15 likes)
Přijďte v pondělí 3. dubna od 17.10 do NTK na kyberpředstavení – SIMILARITIES. (11 likes)
Budete studovat i o Velikonocích? Máme pro vás otevřeno: bit.ly/NTKotevreno #velikonoce (7 likes)
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- Nejvíce oblíbené příspěvky
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V. Výběr z příspěvků
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