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JARDUERA ELKARREKINTZAK

20 txio 412 elkarrekintza 
guztira
62 bertxio
88 atsegin dut
32 klik esteketan
9 erantzun

Bestelako 321 elkarrekintza
% 2,1eko elkarrekintza-tasa

Egun hartan @Pegip_eus kontutik 
egin ziren argitalpenen kopurua 
(bertxioak zenbatu gabe)

Ekainaren 20an @Pegip_eus-en 
txioekin elkarreraginak egon diren 
aldien kopurua

1. Jarduera eta eraginak Twitterren

Kontua: @Pegip_eus (2019-06-20)

IRISMENA

15.600 ikuskatze

@Pegip_eus kontuan ekitaldiari 
buruzko txioak ikusi diren aldien 

kopurua

BIDEO-ERREPRODUKZIOAK

167 bistaratze 



Txioarekin ekintzaren bat egin den aldien kopurua da; adibidez, «atsegin dut» 
markatzea, bertxiotzea, esteka bat klikatzea edo txioa handiago irekitzea. FLL Euskadiren 

egunean, 6.709 elkarrekintza egon ziren hashtag-a zuten txioekin.
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Honako hauek dira egun hartan @Pegip_eus kontuan gehien ikusi ziren hiru 
txioak:

1. Jarduera eta eraginak Twitterren

Kontua: @Pegip_eus (2019-06-20)



Txioarekin ekintzaren bat egin den aldien kopurua da; adibidez, «atsegin dut» 
markatzea, bertxiotzea, esteka bat klikatzea edo txioa handiago irekitzea. FLL Euskadiren 

egunean, 6.709 elkarrekintza egon ziren hashtag-a zuten txioekin.
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TWITTERREKO POST GORENA

Ekitaldiaren egunean @Pegip_eus kontuan ikuskatze eta elkarrekintza
gehien izan zituen txioa:

1. Jarduera eta eraginak Twitterren

Kontua: @Pegip_eus (2019-06-20)
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.

JARDUERA IRISMENA.

188 txio 636.300 ikuskatze 

PARTE-
HARTZAILEAK

Twitterren hashtag-arekin 
egindako argitalpenen kopurua 
(bertxioak barne hartuta).

#OGPEuskadi hashtag-a duten 
argitalpenak zenbat aldiz erakutsi ahal 
izan diren zehazten du Twitterreko 
irismenak. 

Hashtag-ean parte hartu duten 
kontuen kopurua: argitaratuz, 
aipatuz edo elkarreraginean ibiliz 

hartu ahal izan dute parte.

56

2. Hashtag-aren jarduera eta inpaktuak

#OGPEuskadi hashtag-a (2019-06-20)
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KONTU NABARMENDUAK (gehien aipatzen direnak)

2. Hashtag-aren jarduera eta inpaktuak

#OGPEuskadi hashtag-a (2019-06-20)
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BESTE JAKINGARRI BATZUK

2. Hashtag-aren jarduera eta inpaktuak

#OGPEuskadi hashtag-a (2019-06-20)

Hitz gakoak Entitate mota

Hizkuntzak

Generoa
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1. Irismena

15.600 ikuskatze @Pegip_eus kontutik bidalitako txioekin.
Egun hartan, 636.300 ikuskatze potentzial #OGPEuskadi hashtag-
arekin.
Hashtag hori duten argitalpenak zenbat aldiz ikusi ahal izan diren 
balioesten du datu honek.

2. Jarduera

Ekainaren 20an, guztira 188 txiok erabili zuten #OGPEuskadi hashtag-a 
(bertxioak barne hartuta).

3. Elkarrekintza

400 elkarrekintza baino gehiago egon ziren @Pegip_eus kontuko 
txioekin, eta egun hartan partekatutako bideoa 160 aldiz baino 
gehiagotan ikusi da.

3. Datu giltzarriak

#OGPEuskadi hashtag-aren adierazleei buruzko gakoak
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4. Parte-hartzea

Twitterren, 56 kontuk hartu zuten parte #OGPEuskadi hashtag-
arekin, txioak idatziz, elkarrekintzaren bat eginez edo aipamenak 
eginez. 

Hashtag-a zuten txioen % 20 baino zertxobait gehiago euskaraz idatzi 
ziren.

Hashtag-arekin parte hartu zuten parte-hartzaileen erdiak-edo enpresen 
edo bestelako antolakundeen profila zuten.

5. Garrantzia

1.000 jarraitzaile baino gehiagodun 21 kontuk txiokatu zuten 
#OGPEuskadi hashtag-arekin.

#OGPEuskadi hashtag-aren adierazleei buruzko gakoak

3. Datu giltzarriak




