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דפי הפייסבוק האינטראקטיביים

דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מקדם מעורבותממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

Hen Mizrahi27737271960720353328 חן מזרחי

משה פרץ - העמוד
הרשמי

56694291162655513922

אורי חזקיה- העמוד
הרשמי

85733262771546127221

אייל גולן - עמוד
המעריצים הרשמי

12366164325348117956

2324319921023547724מושיק עפיה

Shiri Maimon - שירי

מימון
26238812605123434418
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הפוסטים האינטראקטיביים

תמונת
תוכן הפוסטשם הדףפרופיל

מס'
לייקים

מס'
תאריךתגובות

אורי חזקיה- העמוד
הרשמי

27347135403.02.16ימות העולם לא יוצא מהאוטו!

אייל גולן - עמוד
המעריצים הרשמי

בעקבות מצבו הקריטי של גילי ארגוב, החליטו אייל גולן ומנהלו בני פרץ לעשות את הצעד
הנדיב ביותר ולממן לו את מכון הגמילה היקר בעלות של 150 אלף...

22986172024.02.16

19938312608.02.16התנין של לקוסט סוגר חשבוןHen Mizrahi חן מזרחי

1638146917.02.16זה הרג אותיHen Mizrahi חן מזרחי

משה פרץ - העמוד
הרשמי

1647331103.02.16תודה לכולם על האהבה והפרגון, שתתבשרו בבשורות טובות כולכם

משה פרץ - העמוד
הרשמי

תודה לכם על הברכות והמילים החמות במהלך כל השבוע האחרון, ריגשתם אותנו ואנחנו
אוהבים כל אחד ואחת מכם! שבת שלום

1322133005.02.16

1179226401.02.16המבאסים האלה שלא זורמיםHen Mizrahi חן מזרחי

משה פרץ - העמוד
הרשמי

See Translation Feb 23 at שלישי פעמיים כי טוב חברים יקרים שלי ...How Deep Is Your Love

2:05pm

97229423.02.16
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