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informe audiències de novembre 2018

web
de novembre d’octubre vs. mes ant.

usuaris únics 344.311 344.311 0,0 %
pàgines vistes 993.010 993.010 0,0 %

temps mitjà 2:09 2:21 -8,5 %
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web
top 20 publicacions pàg. vistes

el mitjà de proximitat de Barcelona 115.924
Temps a Barcelona. Previsió i Temperatura d'Avui 23.772
▶  En Directe | TV | Ràdio | Web | Xarxes 23.037
Tota la Programació d'Avui | Hora a Hora 11.885
▶  A la Carta | Tots els programes de betevé 11.291
Vols participar en el programa 'Què faig avui per sopar'? 10.938
Vaga 29 de Novembre, amb Manifestació a Barcelona (12 h) 10.787
esports 10.719
Tots els Programes de betevé 10.338
Vaga el 29 de Novembre a l'Ensenyament Públic a tot Catalunya 10.187
cercador 9.672
Agressió a dos vigilants del metro de Barcelona en un control de bitllets 9.332
Accident a Barcelona: Una ambulància bolca a l'avinguda de Sarrià 6.717
Què fer a Barcelona aquest Cap de Setmana? 6.433
Què fer a Barcelona | Avui i Cap de setmana 5.601
cinema 5.344
Els senglars de Barcelona arriben a l'Hospital de Sant Pau [VÍDEO] 5.313
La porteria 5.309
Desbordament del riu Llobregat que multiplica per 100 el cabal [VÍDEO] 5.252
Vaga el 29 de Novembre a l'Ensenyament Públic: Tot el que has de saber 5.242

top 10 programes pàg. vistes
basics 22.750
artic 15.323
la sotana 11.786
va passar aqui 11.229
btv noticies 73 7.563
catakrac 7.277
terricoles 6.673
la porteria 6.162
codi de barris 4.953
btv noticies migdia 4.409

consum a la carta (Kaltura)
de novembre d’octubre vs. mes ant.

reproduccions 165.759 188.839 -12,2 %
consum (minuts) 733.580 735.011 -0,2 %

top 5 vídeos o podcasts minuts mitjana temps 
visualització % rerproduït

La sotana 130, feat no hem trobat a ningú 44.055 36.00 60 %
La sotana 129, feat Kantinu 43.380 35.54 60 %
La sotana 131 32.892 38.30 65 %
La sotana 132, feat Eloi Amagat 24.959 39.00 66 %

La Sotana 128 feat, JimVill 15.960 38.00 63 %

top 5 vídeos o podcasts reproduccions mitjana temps 
visualització % rerproduït

Passatgers del metro agredeixen dos vigilants per esquivar un control de bitllets 9.915 00.48 85 %

Campanya Ametller. Crida càsting : 'Què faig avui per sopar?' 2.270 00.34 84 %
Clip participació Nuria Garrido al debat de retirada de demandes per l'1O. El matí de 
Barcelona

1.596 00.48 62 %

Apareixen senglars a tocar de Sant Pau i en barris ja allunyats de la muntanya 1.435 01.12 77 %

Una ambulància bolcada i dos ferits lleus en un accident a l'Avinguda de Sarrià. 1.295 00.30 83 %
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youtube
de novembre d’octubre vs. mes ant.

reproduccions 89.209 93.942 -5,0 %
minuts 587.260 727.995 -19,3 %

top 5 vídeos minuts mitjana temps 
visualització % rerproduït

La sotana 130, feat no hem trobat a ningú 46.872 23.53 40 %
La sotana 129, feat Kantinu 45.711 23.12 39 %
La sotana 132, feat Eloi Amagat 44.153 23.58 40 %
Entrevista a Paul B. Preciado - Terrícoles 38.591 09.21 33 %
Entrevista a Khaled i Trapani -  Feeel 23.387 04.59 34 %

top 5 vídeos reproduccions mitjana temps 
visualització % rerproduït

Rosalia és betevé 11.713 01.52 45 %
Entrevista a Rosalia abans de "El mal querer" - Àrtic 5.714 03.42 20 %
Entrevista a Khaled i Trapani -  Feeel 4.684 04.59 34 %
Entrevista a Paul B. Preciado - Terrícoles 4.123 09.21 33 %
La sotana 129, feat Kantinu 1.969 23.12 39 %
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consum de vídeo no lineal
font minuts

vídeo a la carta 733.580
youtube 587.260
facebook 182.817
twitter 160.775
instagram

emissió lineal (font: konodrac)
de novembre d’octubre vs. mes ant.

dispositius 51.611 56.811 -9,2 %
consum (minuts) 3.208.539 3.270.556 -1,9 %

horari top 5 emissions dispositius
23/11 - 23:00 Històries del cinema: Que verde era mi valle 1.869
23/11 - 11:00 btv directe - plenari: 1.799
18/11 - 23:35 Barcelona... i acció: Boom Boom 1.798
01/11 - 21:30 Especial cinema 1.786
16/11 - 23:00 Històries del cinema: Me siento rejuvenecer 1.743

horari top 5 emissions minuts
23/11 - 23:00 Històries del cinema: Que verde era mi valle 49.149
18/11 - 16:25 Western: La ley del Talión 37.228
01/11 - 21:30 Especial cinema 36.093
16/11 - 23:00 Històries del cinema: Me siento rejuvenecer 35.130
01/11 - 23:20 Especial cinema: Perduts a la neu 33.050
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emissió lineal (font: kantar)
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xarxes top publicacions
twitter

top publicacions programa data % 
engagement engagements impressions reproduccions consum 

minuts
L'Horta es queda 
sense la màgia de 
Tacón

btv esports 28/11/2018 18 % 186 1.065 - -

Tensió davant el 
Parlament. 
@bomberscat 
intenten superar el 
cordó de Mossos

btv notícies 28/11/2018 14 % 9.352 67.316 39.254

Aniversari betevé 
24 anys

corporatiu 03/11/2018 7 % 916 13.570 4.827 -

facebook

top publicacions programa data % interacció abast interaccions reproduccions consum 
minuts

Què fer amb nens? Corporatiu / 
Agenda

02/11/2018 6 % 35.517 2.618 - -

Xoc climàtic platges Corporatiu/ Xoc 
climàtic

28/11/2018 4 % 44.441 2.337 - -

instagram

top publicacions programa data % interaccio impressions interaccions reproduccions consum 
minuts

Foto Muixí Corporatiu / 
Notícia Oberta

18/11/2018 6 % 1.607 96 - -

Fo Sergi + Jordi Corporatiu / btv 
esports

30/11/2018 5 % 1.867 92 - -
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evolució principals xarxes socials
twitter

facebook

instagram

* Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
* Proin consequat laoreet orci, et egestas justo condimentum non.
* Suspendisse potenti.
* Aliquam vulputate mauris sit amet sem lobortis, id lobortis arcu ornare.


