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פרופילי הפייסבוק האינטראקטיביים

שם הפרופילתמונת פרופיל
דירוג

בישראל
ממוצע

מס' חבריםמס' עוקביםאינטראקציה
ממוצע
לייקים

ממוצע
תגובות

מעורבות
(%)

Ivgeni Zarubinski17279208891-70561483.4

Semion Grafman269938834-528353250.5

Elad Levi3498260349-328515707.6

Eli Eliyahu4443118835-393131418.6

Shlomi Avigzer5370722385-2430108613.5

Avihai Barel6296325463499726672429.7

Liat Alon7281829695-24143418.1

Lee Malach8278749146-26181555.1
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שם הפרופילתמונת פרופיל
דירוג

בישראל
ממוצע

מס' חבריםמס' עוקביםאינטראקציה
ממוצע
לייקים

ממוצע
תגובות

מעורבות
(%)

Marsel Moseri9263286081500023801592.9

Alon Katz10255527135-2433988.0

Aviv Reuven11244737362-20153855.8

Ligal Raz12224555209-19062713.7

Netanel Azulay1322141801250002093979.6

Yuda Golani14181517693498916821258.0

Guy Gold15156633423497313421964.1

Liran Cohen16149638096-1397513.5

Yehuda Elmaliach17145212901492612851528.1

Galit Distal

Atbaryan

1813711594639621145696.9
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שם הפרופילתמונת פרופיל
דירוג

בישראל
ממוצע

מס' חבריםמס' עוקביםאינטראקציה
ממוצע
לייקים

ממוצע
תגובות

מעורבות
(%)

Shai Taru Hai19134642839247712381013.0

Avi Johnny Azri20133734763396211701553.5

Dennis Charkov21125510615499910321168.0

Amir Moyal2211844376549911160222.4

Amir Schiby23114517537-1056275.1

241056928749996931777.4רן כרמי בוזגלו

25105234090-951782.7אהובה אלפרון

Daniella London

Dekel

2691012001-765755.4

278894299648977381291.9דורון ביטון

Roni Sheinkman2886713715-798454.6
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שם הפרופילתמונת פרופיל
דירוג

בישראל
ממוצע

מס' חבריםמס' עוקביםאינטראקציה
ממוצע
לייקים

ממוצע
תגובות

מעורבות
(%)

Matanel Liberman297278332-657585.5

Tal Gilboa307192914349991491442.1

Koren White3171810571-680334.6

Lucy Aharish3271624286-661352.4

33683529151858599601.2עירית לינור

Jenia Kipnis346635162-640136.5

Guy Ordever35663131344076615453.9

Nadav Fried36639115504758588423.9

Daniel Sal3763212407-576533.6

Dalit Zrien3862973468-3592680.8
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שם הפרופילתמונת פרופיל
דירוג

בישראל
ממוצע

מס' חבריםמס' עוקביםאינטראקציה
ממוצע
לייקים

ממוצע
תגובות

מעורבות
(%)

Barak Edri3961712338-570463.6

Roy Kafri40588298914995535501.7

Tom Aharon41569131842886545163.5

Muhammad Zoabi42546368324398506311.3

Karin Ben Avi4351733627-499171.3

Tal Dayan445178492-490263.8

Senia Waldberg454965610949693471360.8

Eliad Cohen46493187805-469180.3

4747199415000394403.2שמעון ריקלין

Zohar Biton4844348834-424180.8
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דירוג
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ממוצע
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מעורבות
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Dana Vyun4943615024-421132.2

504099113-355322.9יגאל שתיים
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