
Relatório do Planeta (pwti.com.br) - Período 28/06/2012 - 14/07/2012

Relatório do Monitoramento nas Redes Sociais: PJMP

Resumo da Conta

Termo(s) Monitorado(s):

DNOPJMP (124)
PJMP (115)

Período Avaliado: 28/06/2012 a 14/07/2012 

Menções nas Redes: 239 

Total de Usuários que mencionaram: 77 

Total de Redes com menções: 7

Indicador da aceitação nas Redes Sociais
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Termos mais comentados - Sobre o que estão falando?
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Menções nas redes por dia (Período 28/06/2012 - 14/07/2012)

Comparativo por palavra chave:

Menções nas redes por Hora (Período 28/06/2012 - 14/07/2012)



@conjuve / conjuve 
8033 Seguidores

@SeverineSNJ / SeverineSNJ 
2940 Seguidores

@e_bargains / e_bargains 
1723 Seguidores

@marciomtc / marciomtc 
1575 Seguidores

@guedriak / guedriak 
1385 Seguidores

@Hannahhloves1D / Hannahhloves1D 
1024 Seguidores

@HOESandWEED / HOESandWEED 
711 Seguidores

@anapaulacomunic / anapaulacomunic 
691 Seguidores

@jmjcampinas / jmjcampinas 
658 Seguidores

@CrispinianoNeto / CrispinianoNeto 
633 Seguidores

@pjmpnacional 
https://twitter.com/#!/pjmpnacional 
67 menções

@EricPJMP 
https://twitter.com/#!/EricPJMP 
29 menções

@guipjmp 
https://twitter.com/#!/guipjmp 
18 menções

@PJMP_Mossoro 
https://twitter.com/#!/PJMP_Mossoro 
8 menções

@MorenodoRiacho 
https://twitter.com/#!/MorenodoRiacho 
6 menções

@PJMPAOR 
https://twitter.com/#!/PJMPAOR 
5 menções

@alyssonka 
https://twitter.com/#!/alyssonka 
5 menções

@05baby_pjmparty 
https://twitter.com/#!/05baby_pjmparty 
4 menções

@Past Pintadas 
https://twitter.com/#!/Past Pintadas 
4 menções

@CzarRodrigo 
https://twitter.com/#!/CzarRodrigo 
3 menções

@DLGPJMPTV 
https://twitter.com/#!/DLGPJMPTV 
3 menções

@Jardelopes 
https://twitter.com/#!/Jardelopes 
3 menções

TOP 10 Usuários - os mais influentes que postaram (Período 28/06/2012 - 14/07/2012)

Usuários mais ativos - os que mais postaram (Período 28/06/2012 - 14/07/2012)

twitter 224 menções

picasaweb 4 menções

youtube 3 menções

facebook 3 menções

google_video 2 menções

stumbleupon 2 menções

google_news 1 menções
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