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דפי הפייסבוק האינטראקטיביים

דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מקדם מעורבותממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

Nike Football451743421132601723200

Il Makiage6512327529411963516

7710871731031000866ביסלי

Lancôme889956326564943520

89982357617884972קוקה קולה

92952176982876755פריגת - בטבע שלנו

NESCAFÉ9591728555842891260

99899178236887125בזק בינלאומי
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הפוסטים האינטראקטיביים

תמונת
תוכן הפוסטשם הדףפרופיל

מס'
לייקים

מס'
תאריךתגובות

993919629.07.15לפעמים, קצת קשה לנושבועון לאשה

ברכות לשני הזוכים בפרס השני בהגרלת הלוטו שנערכה ב-28/7! במוצ"ש הקרוב [1/8' -פרסלוטו
ראשון 26 מיליון ₪ ועד 52 מיליון ₪ בדאבל לוטו! ---- המכירה...

823533829.07.15

Super-Pharm סופר-

פארם
אחרי 14 שנים מּוק החליט להיפרד מהזקן שלו. איך הגיבו המשפחה והחברים כשראו אותו

לראשונה? לייף מציג: הפנים החדשות שלי
766152016.07.15

Nike Running Israel/Find Your Fast. #nikezoom http://www.nikerunning.co.il70287203.07.15

בשלישי [28/7' בהגרלת הלוטו: פרס ראשון 25 מיליון ₪ ועד 50 מיליון ₪ בדאבל לוטו! ----לוטו
המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנה!

663415227.07.15

** הספסל האחורי של אגד! ** כבר הזמנו כרטיסים וגם ארזנו, והגיע הזמן להחליט< עם מיFriends אגד

יושבים בספסל האחורי בנסיעה לאילת?? תייגו 4 חברים שהייתם נוסעים...
641526827.07.15

L'Oréal Parisפעילות "תעבירי את זה הלאה" של אלביב יוצאת לדרך! אלביב מחלק כ-1000 ערכות
התנסות מסדרת טוטאל ריפייר 5, רוצה להיות הראשונה לקבל את הערכה ולפרגן...

4087184319.07.15

רשת מלונות ישרוטל –
Isrotel Hotel Chain

455718122.07.15הצצה לחדר משופץ במלון רויאל ביץ' אילת... סמנו לנו אם אהבתם!
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