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

Počet fanoušků ke konci měsíce = 2787
Počet nových fanoušků = 39
Unlike = 9
Hlavní užívané jazyky = čeština 2 021, angličtina 548

II. Příspěvky
-

Počet zveřejněných příspěvků = 14

TOP 3 nejvíce zobrazované

1. Zítra ve 12:00 začínáme promítat filmy v rámci Ozvěny AFO v Dejvicích.
Přijďte do Ballingova sálu a užijte si jedinečné dokumenty z technického prostředí a to zdarma. (3
250 oslovených / 11 engagement)

gádníky na rozdávání letáků v kampusu: Odměna 100 Kč/hodinu. (1 180 oslovených uživatelů/ 40
engagement)

3. Přijďte v pátek do NTK na Filmový festival populárně naučných filmů. Vstup je zdarma! ( 647 oslovených uživatelů/ 10 engagement)

TOP 3 nejméně zobrazované
1. Další zítřejší událost. Tentokrát na strojárně! (132 oslovených uživatelů/ 0 engagement)
2. Ve čtvrtek bude poslední přednáška z cyklu Návraty na ČVUT! Tentokrát na stavárně. Určitě doražte (288 oslovených uživatelů/ 3 engagement)
3. Plátěné tašky jsou na léto ideální! Co takhle si vyrobit svou originální? To, workshopy, koncerty a
další program už zítra od 16:00 v Klubovně! (342 oslovených uživatelů/ 2 engagement)

III. Reach & Engagement
Kliknutí
- Nejvíce kliknutí na příspěvek
1. Na úterý od 7:30 do 12:30 a od 12:30 do 16:00 a na čtvrtek od 7:30 do 12:30 hledáme vždy 2 brigádníky
na rozdávání letáků v kampusu: Odměna 100 Kč/hodinu. (40 kliknutí)
2. Vy rozhodnete, my pustíme!

:) Anketa končí ve středu 10.5. ve 12:00. (13 kliknutí)

3. 19. května pro vás v NTK pořádáme historicky první ozvěny filmového festivalu AFO! Sledujte událost a
rozhodnětě, které filmy promítneme! (11 kliknutí)
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2. Na úterý od 7:30 do 12:30 a od 12:30 do 16:00 a na čtvrtek od 7:30 do 12:30 hledáme vždy 2 bri-

Likes (oblíbené příspěvky)
- Nejvíce oblíbené příspěvky
1. Přijďte v pátek do NTK na Filmový festival populárně naučných filmů. Vstup je zdarma! (4 likes)
2. Příští středu se na ČVUT bude konat další z cyklu přednášek Návraty na ČVUT. Doražtě! (3 likes)

Shares (sdílení příspěvků)
- Počet příspěvků, které byly sdíleny uživateli = 220
Reakce na příspěvky
- Celkem komentářů = 1
Negative feedback
- Počet skrytí článku = 3
- Počet skrytí všech článků = 1

297 mm

IV. Výběr z příspěvků
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