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דפי הפייסבוק האינטראקטיביים

דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מקדם מעורבותממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

Lancome Israel491833557862516091690

58136310547013122412ארקיע

Leumi לאומי קארד
Card

611270211343126246

76984888398866911לוטו

77980154799969106בזק בינלאומי

79936169218851155השף הלבן

Nike Football8093438002482874210

82906134263886176גלידות נסטלה
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הפוסטים האינטראקטיביים

תמונת
תוכן הפוסטשם הדףפרופיל

מס'
לייקים

מס'
תאריךתגובות

Leumi לאומי קארד
Card

נותר לכם עוד שבוע להתפנק בארוחה זוגית ב- 150 בלבד! תוכלו ליהנות ממנות ראשונות,
עיקריות, שתייה וקינוח זוגי לבחירה מתפריט המבצע. לפרטים...

25511425.08.14

199710524.08.14בשלישי הקרוב (26/08)- לוטומניה!!! פרס ראשון 15 מיליון ₪ ועד 30 מיליון ₪ בדאבל לוטו!לוטו

לאור ההצלחה של הפרסומת האהובה אנחנו משתפים אותה שוב. ותזכרו, אישה ששותה קפהקפה טורקי עלית
טורקי היא אישה לחיים.

18847924.08.14

19681628.08.14הגיע הזמן.... סופ"ש נעים!שבועון לאשה

קובי דדון שלח לנו את הביצוע המעולה שלו לשיר "זריחה" של דיאנה גולבי והוא כבר מקבלFriends אגד
...http://on.fb.me/1t3BxKo - מאיתנו אוזניות שוות! ואולי הוא גם יזכה בפרס הגדול

1842424.08.14

Leumi לאומי קארד
Card

כל מה שרצית לדעת ולא העזת לשאול - עכשיו בתערוכת "למה". 1 1 על כרטיס לתערוכה
חווייתית העוסקת בעידוד סקרנות לכל המשפחה. לתערוכות נוספות ולמגוון...

1836027.08.14

Lancome Israel- :לכבוד חגיגות העשור ל"היפנוז" לנקום משיקה סדרת איפור ל"טוטאל לוק" לעיניים, הכוללת
...Sourcil סט צלליות היפנוז ב-3 גוונים חדשים - עפרונות

17612928.08.14

Clinique Israel# 90284225.08.14לכבוד השקת
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