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דפי הפייסבוק האינטראקטיביים

דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

משה פרץ - העמוד
הרשמי

13538831577250751941.7

40317330866129781351.0אייל גולן העמוד הרשמי

שרית חדד - העמוד
הרשמי - אבי גואטה...

64226822600020881271.0

Shlomo Artzi – שלמה

ארצי
72204226033617871390.8

ליאור נרקיס העמוד
הרשמי

7619381510581845731.2

Shiri Maimon - שירי

מימון
10113701361141322351.0

Kobi Peretz - 11012621072701213371.1קובי פרץ
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https://www.facebook.com/MoshePeretzMusic/
https://www.facebook.com/EyalGolanOfficial/
https://www.facebook.com/EyalGolanOfficial/
https://www.facebook.com/SaritHadadMusic/
https://www.facebook.com/SaritHadadMusic/
https://www.facebook.com/shlomoartzi/
https://www.facebook.com/shlomoartzi/
https://www.facebook.com/LiorNarkisOfficial/
https://www.facebook.com/LiorNarkisOfficial/
https://www.facebook.com/Shiri-Maimon-%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99-%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F-161680593388/
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הפוסטים האינטראקטיביים

תמונת
תוכן הפוסטשם הדףפרופיל

מס'
לייקים

מס'
תאריךתגובות

משה פרץ - העמוד
הרשמי

כששתי היפות שלי נמצאות על הסט, אני בעננים! לסינגל המלא:
https://youtu.be/5IGwdsR0jw0

1618328120.11.16

אייל גולן העמוד
הרשמי

ליאם שלי, היום באופן רשמי הגעת לגיל המצוות. אני מאחל לך את כל הטוב שבעולם
Timeline Photos - .ושאלוהים תמיד ישמור לי עליך

1390647301.11.16

משה פרץ - העמוד
הרשמי

מקבלים את השבת עם ״כוס של יין״: https://youtu.be/5IGwdsR0jw0 תודה על כל האהבה
Timeline Photos - !והפרגון חברים שלי ושבת שלום

1320520911.11.16

משה פרץ - העמוד
הרשמי

11688100408.11.16נרגש להשמיע לכם את הסינגל החדש שלי ״כוס של יין״ תהנו ;) - משה פרץ - כוס של יין

משה פרץ - העמוד
הרשמי

מזל טוב למיכאלה שלנו, אבא ואמא חולים באהבה מטורפת שאין לתאר במילים, נעשה הכל
Timeline Photos - 3< כדי להעניק לך חיים מושלמים

1146248130.11.16

משה פרץ - העמוד
הרשמי

Timeline Photos - 3< 729717204.11.16שבת שלום

אייל גולן העמוד
הרשמי

Timeline Photos - !682915418.11.16למה יש יותר כיף מזה? שבת שלום לכולם
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