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דפי הפייסבוק האינטראקטיביים

דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מקדם מעורבותממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

1532439151431538935גלידת שטראוס

31227023378214112897צבר עושים באהבה

372086176105196811811ביסלי

382068148770195910913קליק

NESCAFÉ691181322783471153270

86899359765812862קוקה-קולה
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הפוסטים האינטראקטיביים

תמונת
תוכן הפוסטשם הדףפרופיל

מס'
לייקים

מס'
תאריךתגובות

תכירו את מרים, אמא של השף אבי לוי. האישה ממנה אבי למד את סודות המטבח וקיבלצבר עושים באהבה
השראה למתכונים והתבשילים הכל כך טעימים שלו. משהו מרגש מתבשל...

70435224.02.16

חשבנו שגדי וספרייה זה משהו שיכול לעבוד ביחד...אז חשבנו. די על מי אנחנו עובדים, ידענוביסלי
שיהיה בלגן. בקרוב!

677729708.02.16

532220602.02.16במקרה היום זה גם יום הקרפ. במקרה. לא תכננו את זה בכלל.קליק

תגידו שלום להתמכרות החדשה שלכם: קליק קראנצ' – ופל במילוי קרם חלב וופל במילוי קרםקליק
בטעם אגוזי לוז. קליק אצבעות – חטיף עוגיות ושברי שקדים וחטיף...

464232511.02.16

473317022.02.16מבחינתו, החורף יכול לחזור לביקור בכל יום. קרדיט: Shira Israelגלידת שטראוס

בוולנטיין הזה קוקה-קולה מתכננים לכם ולאנשים שאתם אוהבים רגעים בלתי נשכחים שלקוקה-קולה
אהבה... מוכנים? שימו פליי<<

431158908.02.16

411328217.02.16לא משחררים את מאור כהן עד שדומינו'ס פיצה יענו לדרישות שלנו!קליק

המשימה האחרונה של משחק השילוב המנצח! מוכנים? מה יוצא משילוב של גרגירי חומוס רכיםצבר עושים באהבה
ו 40% טחינה גולמית? חמשת הראשונים שינחשו את שם המוצר החדש...

318016601.02.16
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