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דפי הפייסבוק האינטראקטיביים

דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מקדם מעורבותממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

49182114232317744612קליק

Nike Football61138342185699137840

דוריטוס- העמוד
הרשמי

671261153351661172890

Lancôme76107365705311045280

Nike Running Israel7810648826210511312

86951187476862885ניו-פארם

88945181835921235בזק בינלאומי

10085298598838138מלונות דן
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http://www.facebook.com/profile.php?id=233062119474&v=timeline&filter=3&locale=en_US
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http://www.facebook.com/profile.php?id=204795856208447&v=timeline&filter=3&locale=en_US
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http://www.facebook.com/profile.php?id=136335129015&v=timeline&locale=en_us&filter=3&locale=en_US
http://www.facebook.com/profile.php?id=136335129015&v=timeline&locale=en_us&filter=3&locale=en_US
http://www.facebook.com/profile.php?id=187386703514&v=timeline&filter=3&locale=en_US&locale=en_US&
http://www.facebook.com/profile.php?id=187386703514&v=timeline&filter=3&locale=en_US&locale=en_US&


הפוסטים האינטראקטיביים

תמונת
תוכן הפוסטשם הדףפרופיל

מס'
לייקים

מס'
תאריךתגובות

עם איזו מנה תרצו להתחיל את השנה החדשה? ספרו לנו מה המנה ואיזה בקבוק קוקה-קולהקוקה-קולה
הכי מתאים לידה. המנה שתעורר לנו את כל החושים, תזכה במיני...

5010222110.09.15

Il MakiageXO Lipstick :לרגל השקת סדרת השפתונים החדשה  !'★★  חג סוכות שמח באיל מקיאג ★★ 
Collection כל השפתונים באיל מקיאג' (מכל הסדרות ומכל הגוונים) רק...

679136129.09.15

המהפכה כבר כאן - "דפני" - מברשת השיער החשמלית! מחליפה את הפן והמחליק, חוסכתשקם אלקטריק
זמן ומאמץ, ותוך דקות שיערך רך ומבריק. ל- DAFNI ציפוי קרמי איכותי...

4038238325.09.15

568013813.09.15תן לבנאדם דג והוא ישאל אותך למה לא הבאת לו קליק. שנה טובה!קליק

CASTRO497737404.09.15אתם הייתם מחליפים??! צפו באתגר המזוודה של קסטרו... - אתגר המזוודה

קניון הזהב - העמוד
הרשמי

קניון הזהב נותן לכם 100 שקלים מתנה!!! קונים ב-600 שקלים ומקבלים 100 שקלים מתנה
קונים ב-400 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה למימוש בחנויות: סולתם,...

48282308.09.15

שתפו (Share) את הפוסט הזה עםEL AL אל על  ✈✈✈  זוהי קריאה אחרונה לטיסה זוגית חינם לבוסטון
חבריכם, בנוסף רשמו לנו בתגובות (רצוי עם תמונה) למה דווקא לכם מגיע...

2589192307.09.15

433810021.09.15ארוחה מפסקת, מישהו? שמח במטבח של רות אופקקליק
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