
מרחב הדפים לפי רמת האינטראקציה

Dan Hotels Israel

Mentos

Honda Israel הונדה ישראל Lancome Israel

Ksp מחשבים

אלטמן - רוקחות טבעית

EL AL אל על

תנובה

Golan Telecom גולן טלקום Dermalogica Israel - דרמלוג'יקה

Materna מטרנה

SpyTheNet :שם המנוי
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דפי הפייסבוק האינטראקטיביים

מקדם מעורבותממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםממוצע שיתופיםדירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל

Dan Hotels Israel35116698149062615

Mentos451011133784871920

Honda הונדה ישראל
Israel

7961144924874040

Lancome Israel1832858236531551740

Ksp2062511053176321 מחשבים

אלטמן - רוקחות
טבעית

22922243992351311

EL AL25319361301497211 אל על

26918159263290302תנובה
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הפוסטים האינטראקטיביים

תמונת
תוכן הפוסטשם הדףפרופיל

מס'
לייקים

מס'
תאריךתגובות

Mentosאת מכונת המנטוס המגניבה הזאת לא ניתן להשיג בשום מקום אחר מלבד כאן! כול מה שצריך
הוא לעשות SHARE לתמונה ולכתוב בתגובות כאן למטה: "מנטוס...

37964207.10.14

Dan Hotels IsraelHappy Holiday24405912.10.14

LG Electronics Israel?38586622.10.14מתי בפעם האחרונה נתקלתם במבוך לייזר באמצע הרחוב

רוצים לזכות ב- SONY Xperia™ Z3 במתנה? בטח שאתם רוצים! נפלתם למים? הפילו אתכם?Ksp מחשבים
החלקתם? נרדמה לכם הרגל בבריכה? עכשיו הסיפור שלכם יכול להביא...

52129707.10.14

Dan Hotels Israel!A vibrant mosaic of colors as seen by a guest at Dan Eilat - have an exciting weekend everyone19167123.10.14

Honda הונדה ישראל
Israel

כמה זמן יכולתם לחסוך אם מישהו היה שוטף לכם את ההונדה בזמן הקניות בסופרמרקט?
כמה כסף הייתם יכולים לחסוך אם מישהו היה משלם עבורכם על הקניות? כמה...

138813706.10.14

מחר זה קורה, 24 שעות של מחירים מטורפים! טיסות ליעדים מפתיעים בחו"ל החל מ-EL AL!$199 אל על
לפרטים נוספים <<

19804628.10.14

Honda הונדה ישראל
Israel

מה אפשר להכניס לתא המטען של הונדה סיוויק טורר החדשה ? תתפלאו... קליק לסרטון
שיפתיע אתכם בגדול !

10013814.10.14
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