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דפי הפייסבוק האינטראקטיביים

דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מקדם מעורבותממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

3615333566381399274קוקה קולה

Nike Running Israel4412145713511911321

4811261800381097106ביסלי

Nike Football6382838115833805150

Leumi לאומי קארד
Card

6681721189280663

CASTRO7180555831279851

Lancome Israel737965699656734470

76785158902176049שקם אלקטריק
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http://www.facebook.com/profile.php?id=104929732914328&v=timeline&filter=3&locale=en_US
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http://www.facebook.com/profile.php?id=138182799534453&v=timeline&filter=3&locale=en_US
http://www.facebook.com/profile.php?id=138182799534453&v=timeline&filter=3&locale=en_US
http://www.facebook.com/profile.php?id=117056785012840&v=timeline&filter=3&locale=en_US
http://www.facebook.com/profile.php?id=117056785012840&v=timeline&filter=3&locale=en_US
http://www.facebook.com/profile.php?id=293475528445&v=timeline&filter=3&locale=en_US
http://www.facebook.com/profile.php?id=293475528445&v=timeline&filter=3&locale=en_US
http://www.facebook.com/profile.php?id=46978164942&v=timeline&filter=3&locale=en_US
http://www.facebook.com/profile.php?id=46978164942&v=timeline&filter=3&locale=en_US
http://www.facebook.com/profile.php?id=311686375758&v=timeline&locale=en_US&filter=3&locale=en_US&
http://www.facebook.com/profile.php?id=311686375758&v=timeline&locale=en_US&filter=3&locale=en_US&
http://www.facebook.com/profile.php?id=204795856208447&v=timeline&filter=3&locale=en_US
http://www.facebook.com/profile.php?id=204795856208447&v=timeline&filter=3&locale=en_US
http://www.facebook.com/profile.php?id=147062048643548&v=timeline&filter=3&locale=en_US
http://www.facebook.com/profile.php?id=147062048643548&v=timeline&filter=3&locale=en_US


הפוסטים האינטראקטיביים

תמונת
תוכן הפוסטשם הדףפרופיל

מס'
לייקים

מס'
תאריךתגובות

הצצה ראשונה לקליפ האייקונים לשנה החדשה עם סלבס שאתם אוהבים ועיבוד מחדש לשירקוקה קולה
"שנה טובה" תהנו תאהבו שתפו!!

2053126023.09.14

מה התשובה הנכונה? עונים ויכולים לזכות ב-500 ₪!שקם אלקטריק
=============================== לא מזמן פרסמנו בפייסבוק טיפ על תנורים.

הטיפ היה קשור ל: א. עיצוב...

192913510.09.14

בא לכם אילת בסוכות עם כל החברים?!?? http://bit.ly/eggedsafsal נכנסים לפעילות, פותחיםFriends אגד
ספסל אחורי - בוחרים 4 חברים, מספרים לנו את סיפור החברות...

57224128.09.14

| Samsung Israel

סמסונג ישראל
סמסונג מציגה חווית צפייה שעוד לא הכרתם – לראשונה בעולם: טלוויזיית Curved UHD בעלת

מסך קעור!
518214608.09.14

41333604.09.14כנסו. שחקו. ואולי תזכו במצלמת Go-Pro. יש זוכה בכל יום!ביסלי

Leumi לאומי קארד
Card

יש קרניבורים בקהל? לקוחות לאומי קארד מתפנקים בארוחה זוגית ברשת מסעדות בלאק רק
/http://bit.ly :ב-119 ש"ח בלבד! לפרטים נוספים

39082404.09.14

XL IsraelXL צריכים באופן דחוף בוסט של אנרגיה? הזמינו עכשיו את שיר אלמליח וניידת החירום של
https://apps.facebook.com/xlspecialunit :ונגיע אליכם מיד Energy Plus

35602315.09.14

Il Makiage(והמהמם) ממש בקרוב... ממש עוד כמה ימים.... הסניף החדש !!!Here We Come - פתח תקווה
 ★ שלנו בקניון הגדול בפ"ת ייפתח! נמשיך לעדכן...

34813201.09.14
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