
מרחב הדפים לפי רמת האינטראקציה

קריספי - כולם מתחברים

יד מרדכי

NESCAFÉ Samsung Israel | סמסונג ישראל

Sprite | ספרייט

שבועון לאשה

Ivory - אייבורי

Estee Lauder Israel אסתי לאודר ישראל

שטראוס - אחלה טעם מתחיל בשדה Lancome Israel

קפה טורקי עלית

SpyTheNet :שם המנוי
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דפי הפייסבוק האינטראקטיביים

מקדם מעורבותממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםממוצע שיתופיםדירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל

קריספי - כולם
מתחברים

658570161555239

10263180946031737יד מרדכי

NESCAFÉ12447260221201221430

| Samsung Israel

סמסונג ישראל
13146633493462379

Sprite | 154395749111771421ספרייט

19332105965492125שבועון לאשה

Ivory20630152676489153 - אייבורי

Estee Lauder Israel

אסתי לאודר ישראל
2322766049405327
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הפוסטים האינטראקטיביים

תמונת
תוכן הפוסטשם הדףפרופיל

מס'
לייקים

מס'
תאריךתגובות

NESCAFÉהדרך ליהנות מקפה איכותי ממש כמו בבית קפה מתחילה כאן: כל מה שצריך הוא לעשות
SHARE לתמונה, ולכתוב בתגובות כאן למטה: "להתפנק עם נסקפה קפוצ'ינו...

150327602.12.14

31679902.12.14צפו לפני כולם: תיעוד בלעדי של יד מרדכי, מסעו של תפוז מרגע קטיפתו מהעץ ועד לצנצנת.יד מרדכי

רגע לפני שאנחנו נפרדים מ-2014, דן גורמה שמחה לפנק אתכם ***בסדנה מתנהדן גורמה
לבחירתכם!*** כל שעליכם לעשות הוא לשתף את התמונה עם חברים או בני משפחה...

1025730.12.14

| Samsung Israel

סמסונג ישראל
רוצים לזכות ב-Samsung Curved TV מתנה? הטלוויזיה בעלת המסך הקעור של סמסונג
מבטיחה חוויית צפייה עוטפת חושים, עם תחושת עומק שלא הכרתם. שתפו אותנו...

945114504.12.14

התחרות ממשיכה.... הפרס סמארטפון LG G3 1. עשו לייק לפוסט 2. שתפו את הפוסט Ivory.3 - אייבורי
הצטלמו והעלו תמונה מדליקה עם הסלולרי שלכם ואולי תזכו בסמארטפון...

19774225.12.14

Mentosלסטטוס Share – הגיע הזמן לרענן את הפיד של החברים שלכם עם קצת מנטוס, לא? תנו ב
הזה וכתבו בתגובה מה רענן לכם את השבוע. בין הזוכים יוגרל... תחזיקו...

7569904.12.14

36253931.12.14שנה אזרחית חדשה ומלאת פינוקים מתחילה בעוד 3... 2... 1...רשת מלונות פתאל

2455002.12.14מגוון מוצרים ללא גלוטן במחירים הזולים במדינה! ברמי לוי שיווק השיקמה.רמי לוי - שיווק השקמה
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