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דפי הפייסבוק האינטראקטיביים

דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מקדם מעורבותממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

Il Makiage4718868126917978923

NESCAFÉ621502298552621474280

7612651427541215508קליק

Nike Football861188421163931166210

8911381838431108296בזק בינלאומי

Leumi לאומי קארד
Card

9510942101191060345

Lancôme10110476688847980660

Materna116884137911823616 מטרנה
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http://www.facebook.com/profile.php?id=112493825448578&v=timeline&filter=3&locale=en_US
http://www.facebook.com/profile.php?id=112493825448578&v=timeline&filter=3&locale=en_US
http://www.facebook.com/profile.php?id=121180761265780&v=timeline&filter=3&locale=en_US
http://www.facebook.com/profile.php?id=121180761265780&v=timeline&filter=3&locale=en_US
http://www.facebook.com/profile.php?id=233062119474&v=timeline&filter=3&locale=en_US
http://www.facebook.com/profile.php?id=233062119474&v=timeline&filter=3&locale=en_US
http://www.facebook.com/profile.php?id=293475528445&v=timeline&filter=3&locale=en_US
http://www.facebook.com/profile.php?id=293475528445&v=timeline&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=136335129015&v=timeline&locale=en_us&filter=3&locale=en_US
http://www.facebook.com/profile.php?id=46978164942&v=timeline&filter=3&locale=en_US
http://www.facebook.com/profile.php?id=46978164942&v=timeline&filter=3&locale=en_US
http://www.facebook.com/profile.php?id=204795856208447&v=timeline&filter=3&locale=en_US
http://www.facebook.com/profile.php?id=204795856208447&v=timeline&filter=3&locale=en_US
http://www.facebook.com/profile.php?id=117852378245894&v=timeline&locale=en_US&filter=3
http://www.facebook.com/profile.php?id=117852378245894&v=timeline&locale=en_US&filter=3


הפוסטים האינטראקטיביים

תמונת
תוכן הפוסטשם הדףפרופיל

מס'
לייקים

מס'
תאריךתגובות

קניון הזהב - העמוד
הרשמי

איזה כיף! עונת הפיג'מות והכירבולים נפתחת חגיגית ורשמית בקניון הזהב! מה מצפה לכם? 4
ימים של מבצעים בלעדיים אצלנו בקניון! לדוגמא: ורדינון –...

74731519.10.15

אנו גאים בדיילת מורן גולדשטיין על שירות מכל ה  ותודה לנוסע דיי גרינברג על הפירגון.EL AL אל על
...http://www.nrg.co.il/online/55/ART2/733/841.html?hp=55&cat=323&loc=26 !ריגשתם

498816827.10.15

כמה אתם עצלנים מ-1 עד 635825613? כל כך עצלנים שבכלל לא קראתם את המספר הזה.קליק
קבלו עוגה כעונש.

442017506.10.15

נכון שגם לכם מתחשק לפעמים לנשק אותם מכף רגל ועד ראש? (בתמונה: ניתאי המתוקMaterna מטרנה
והנשיקות של אמא כרמית)

37597608.10.15

36148122.10.15כבר הצבעתם לנהג שלכם? נותרו רק 3 ימים! היכנסו להצביע לנהג שלכם Friends/http://bit.ly אגד

רשת מלונות ישרוטל –
Isrotel Hotel Chain

רק רצינו לברך את הזוג המקסים צחי ואלה כנר לרגל הולדת בתם הבכורה תום, שנולדה בחג
האחרון במהלך חופשה במלון ישרוטל אגמים באילת,החלטנו להעניק למשפחה...

34548306.10.15

אל על גאה להיות חלק מצוות ההסברה הישראלי ברחבי העולם! זוהי הזדמנות מצוינת לומרEL AL אל על
תודה לדיילים והטייסים שלנו שלוקחים חלק בפרויקט "שגרירי אל על"...

308310114.10.15

Lancômeגולשות יקרות, שימו לב – חמש מבין המשתתפות בתחרות הבאה יזכו בערכת טוטאל לוק
לעיניים מתנת לנקום. תחושת אושר אמיתי, רואים דרך העיניים... שתפי...

264845225.10.15
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http://www.facebook.com/profile.php?id=159885399075&v=timeline&filter=3&locale=en_US&locale=en_US&
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