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דפי הפייסבוק האינטראקטיביים

מקדם מעורבותממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםממוצע שיתופיםדירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל

קריספי - כולם
מתחברים

47100698158142713

אסותא מרכזים
רפואיים

1922895428635117

EL AL21324366013445151 אל על

www.ligdol.co.il -22623168103483לגדול

24720228496477426120מילקי

2492017966782120ניו-פארם

Dan Hotels Israel2502070014525198

- Dermalogica Israel

דרמלוג'יקה
25819477831211
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הפוסטים האינטראקטיביים

תמונת
תוכן הפוסטשם הדףפרופיל

מס'
לייקים

מס'
תאריךתגובות

קריספי - כולם
מתחברים

647524925.11.14אזהרת מסע חדשה ומפתיעה לישראל!

34083916.11.14הגיע הזמן ללכת עם משקפי שמש! :)שבועון לאשה

בואו לצפות ב-10 טיפים מפתיעים שיעזרו לכם לשפר את תזונתכם ותזונת ילדכם. יש לכםתנובה
טיפים משלכם? שתפו אותנו.

7821815.11.14

אסותא מרכזים
רפואיים

חוק ההסדרים עלול לשנות משמעותית את הזכויות שלכם, האזרחים, בכל הקשור בבריאות.
החוק בא להגביל את יכולתכם לצרוך שירותי בריאות. חשבנו שכדאי שתדעו...

635312016.11.14

www.ligdol.co.il -רוצים לזכות בכרטיסים זוגיים לפסטיגל? הירשמו חינם למועדון לגדול, שתפו את הפוסטלגדול
ותיכנסו לתחרות! אנחנו מאמינים כי כל חבריכם שהם הורים לילדים יכולים...

1309210.11.14

"הרגע הזה שאתה נשאר עם הבת החולה שלך לבד בפעם הראשונה, היא עם חום ומקיאהMaterna מטרנה

ואתה לא בטוח שהכל כשורה, ושאתה עושה את הדברים כמו שצריך עבורה, ואז...
4034958524.11.14

537511114.11.14האגיס מחבקת את עמותת "חיבוק ראשון" ומזמינה גם אתכם לגלות את הכוח שבחיבוקHuggies האגיס

11781827.11.14תראו איזה פטנט מדליק שיגן על אצבעות קטנות מדלתות נטרקות :)Huggies האגיס
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