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01. 5. 2017 – 31. 5. 2017
I. Fanoušci (uživatelé, kteří označili stránku „To se mi líbí“)
Počet fanoušků k = 9802
Počet nových fanoušků = 73
Unlike = 29
Hlavní užívané jazyky = čeština 6 211, angličtina 2 576
II. Příspěvky
Počet zveřejněných příspěvků = 17

Knihovna vás potřebuje! Zapojte se do zlepšování webu a vyměňte 45 minut vašeho času za 10 hodin v
týmové studovně zdarma. Více informací: https://goo.gl/forms/UzlAc17f29fYX3Hf2 (5 519 reach / 216 impressions / 15 engagement)
https://www.facebook.com/ntkcz/photos/a.10150378246655114.601213.145210280113/10158620837005114/?type=3&theater

Divíte se, co se to v parteru knihovny děje? GALERIE NTK zde pilně připravuje novou výstavu stockholmských vizuálních umělců Victora Marxe a Mikaela Tofvessena. Zahajujeme v pondělí 22. května od 18.00.
Jste srdečně zváni. (5 314 reach / 62 impressions / 5 engagement)
https://www.facebook.com/ntkcz/photos/a.10150378246655114.601213.145210280113/10158654684250114/?type=3&theater

Vyzkoušejte Konzultace na počkání! Bez nutnosti registrace v knihovně, bez objednávání a hlavně zcela
zdarma. Stačí přijít k Centrálnímu pultu ve 2. NP. (5 296 reach / 173 impressions / 14 engagement)
https://www.facebook.com/ntkcz/photos/a.10150378246655114.601213.145210280113/10158644197045114/?type=3&theater

TOP 3 nejméně zobrazované

Přijďte dnes v 16:00 na komentovanou prohlídku výstavy Rozhvěnaná planeta v rámci Galerijní víkend v
NTK. (551 oslovených uživatelů / 7 impressions / 5 engagement)
https://www.facebook.com/events/302774760162581/?acontext={%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22}
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TOP 3 nejvíce zobrazované

GALERIE NTK se účastní Gallery Weekend 2017 - Prague. Podívejte se, co jsme pro vás na pátek 26.
května připravili. (866 oslovených uživatelů/ 10 impressions / 4 engagement)
https://www.facebook.com/events/1280516422066293/?acontext={%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22}

Not yet digitised: Handwritten notebooks with illustrations by Johann Novotný on Franz Anton Leonhard
Herget's geometry lectures at the School of Engineering in... (956 oslovených uživatelů/ 4 impressions / 0
engagement)
https://www.books2ebooks.eu/odm/orderformular.do?formular_id=221&sys_id=000607238

III. Reach & Impression & Engagement
Celkový reach: 140 903 (Počet uživatelů, kteří viděli jakýkoli obsah spojený s vaší stránkou. (Jedineční uživatelé)
Celkový impression: 259 633 (Počet zobrazení veškerého obsahu souvisejícího s vaší stránkou)
Celkový engagement: 6 221 (Počet lidí, kteří klikli na kterýkoli vás obsah)

297 mm

Likes (oblíbené příspěvky)

- Nejvíce oblíbené příspěvky

Rozšířená otevíračka je tady! Od 7. 5. do 18. 6. je otevřena celá knihovna i v neděli. = (45 likes)
Není pravda, že učení a opalovaní nejde k sobě. Venkovní atria jsou otevřena. = (31 likes)
Cyklozaměstnanec uloven. Celý květen nezahálel a jezdil do knihovny na kole. Do práce na kole Auto*Mat = (29 likes)
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V. Výběr z příspěvků
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