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דפי הפייסבוק האינטראקטיביים
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ממוצע
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הפוסטים האינטראקטיביים

תמונת
תוכן הפוסטשם הדףפרופיל

מס'
לייקים

מס'
תאריךתגובות

רצינו לאחל לכם חג שמח ולפנק אתכם בערכת הפיקניק שלנו הכוללת את בקבוקי 1 ו 2 ליטרקוקה קולה
החדשים !! ספרו לנו איך אתם הולכים לחגוג את החג ואולי הערכה תגיע...

767557321.05.15

שימו לב! בראשון הקרוב (24/5) בהגרלת הלוטו: הפרס השני בדאבל לוטו גבוה מהפרסלוטו
הראשון בלוטו!!! פרס ראשון: 5 מיליון ₪ ועד 10 מיליון ₪ בדאבל לוטו פרס...

625321521.05.15

אל על ובן&ג'ריס מטיסות אתכם לבוסטון! צלמו תמונה יצירתית עם עם בן&ג'ריס ותוכלו לזכותEL AL אל על
...http://bit.ly/1K3Ns38 >> בזוג כרטיסי טיסה לבוסטון! טוסו על ההזדמנות

55279113.05.15

ממשיכים בפעילות ערכות הפיקניק שלנו הכוללות את בקבוקי 1 ו-2 הליטר החדשים! רוציםקוקה קולה
לזכות בערכה?? ספרו לנו עם מי הייתם רוצים ללכת לפיקניק המושלם...

3711159018.05.15

49424321.05.15שקיעה קייצית בחוף הים בהרצליה. צילום: Tal Goldrathמלונות דן

Il Makiageבאיל מקיאג'! גם כשמדובר במוצרי איפור, הצבע הלבן הוא אחד הצבעים White Sale

לרגל חג השבועות – מגוון המוצרים הלבנים באיל מקיאג'...  !★  המבוקשים ביותר
463914218.05.15

קבלו את הפרסומת החדשה שלנו לבקבוקי 1 ו-2 ליטר. רוצים ליהנות מפרסים שווים? המשיכוקוקה קולה
לעקוב...

427523210.05.15

אין לכם יותר מדי אופציות- חריף או חובה? תנו לגדי וילצ'רסקי לעזור לכם להחליט... למשחקביסלי
...Xביסלי# http://goo.gl/DNGcTb חריף או חובה<< הקליקו כאן

432016117.05.15
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