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Co tam panie, eiobianie?
Szkoda, że ostatni weteran dziennikarstwa społecznosciowego - portal eioba.pl, chyli się ku upadkowi, a hejterzy
zamiast hołubić najlepszych obecnie autorów, odrzucają im artykuły
Szkoda, że ostatni weteran dziennikarstwa społecznosciowego - portal eioba.pl, chyli się ku upadkowi. A jeszcze
admin, zamiast prowadzić ofensywę reklamową portalu, zamknął możliwość rejestracji użytkowników: „Rejestracja
użytkowników została tymczasowo wstrzymana”. Historia dziennikarstwa społecznosciowego (obywatelskiego) się
kończy: http://www.eioba.pl/a/5ro2/krotka-historia-wolnego-dziennikarstwa-obywatelskiego-spolecznosciowego .
.
W obecnym roku tylko 7-miu (wspaniałych), uzyskało średnią powyżej 1 tys. odsłon na miesiąc tj. powyżej 4 tys.
odsłon. To oni ciągną ten rozpadający się wóz, a jeszcze hejterzy: jotko49, hamilton, koLo, liwa, miro von
kasselbach, zamiast ich hołubić, odrzucają im artykuły (teksty), np. mi 8 tegorocznych tekstów odrzucono 32 razy
(średnia 4 odrzucenia na artykuł), Zdzisławowi 9 tegorocznych tekstów odrzucono 28 razy (średnia 3,11 odrzucenia
na artykuł). Pomimo tylu odrzuceń, ja i Zdzisław mamy największą poczytność (1 i 2 miejsce) naszych artykułów
(tekstów), w tym roku wśród pozostałych użytkowników eioby.pl w 2019 r, którzy spełnili warunek uzyskania
minimum 4 tys. odsłon.
.
Pozostaje mi tylko przedstawić tą „wspaniałą” siódemkę najpoczytniejszych obecnie autorów:

1. noyes – 16.408 odsłon : 48 artykułów = 341,83 odsłony/artykuł - 4 miejsce
2. seta1212 – 10.234 odsłony : 26 artykułów = 393,61 odsłony/artykuł - 3 miejsce
3. milord36 – 5.671 odsłon : 26 artykułów = 218,23 odsłony /artykuł – 5 miejsce
4. zakrawarski – 5.149 odsłon : 28 artykułów = 183,89 odsłony/artykuł – 6 miejsce
5. Z. Sadowski -,4.210 odsłon : 9 artykułów = 467,77 odsłony/artykuł – 2 miejsce
6. podobny – 4.039 odsłon : 22 artykuły = 183,59 odsłon/artykuł – 7 miejsce
7. Z. Kostka – 4.019 odsłon : 8 artykułów = 502,37 odsłon/artykuł – 1 miejsce

W 10-tce najpoczytniejszych obecnie autorów, mieszczą się jeszcze: Ewa Łukaciejewska – 3.513 odsłon, Koriolan –
3.114 odsłon, Henear – 2.971 odsłon

Najpoczytniejsi obecnie autorzy, mają też nie najgorszą średnią odsłon/artykuł:

1. seta1212 – 522.637 odsłon : 408 artykułów = 1.280,97 odsłon/artykuł
2. Z. Kostka - 72.253 odsłon : 60 artykułów = 1.204,2 odsłon/artykuł
3. Z. Sadowski – 183.076 odsłon : 153 artykuły = 1.196,57 odsłon/artykuł
4. zakrawarski – 211.990 odsłon : 278 artykułów = 762,5 odsłon/artykuł
5. milord36 – 674.631 odsłon : 1314 artykułów = 513,41 odsłon/artykuł
6. noyes – 16.408 odsłon : 48 artykułów = 341,83 odsłon/ artykuł
7. podobny – 4.039 odsłon : 22 artykuły = 183,59 odsłon/artykuł

Ale sytuację ratują weterani eioby.pl, którzy przynoszą kilkaset, czy kilkadziesiąt odsłon dziennie ze swojego
wcześniejszego dorobku (miliony, czy kilkaset tysięcy odsłon). Błędem jest więc likwidowanie konta. Zobaczmy ile
odsłon dziennie, przynieśli średnio, użytkownicy aktywni w 2019 r, którzy uzyskali przyrost minimum 10 tys.
odsłon
1. milord36 - 54.378 odsłon : 120 dni = 453,15 odsłon dziennie
2. Adam Jezierski - 40.580 odsłon : 120 dni = 338,16 odsłon dziennie
3. seta1212 - 39.408 odsłon : 120 dni = 328,4 odsłon dziennie
4. barkarz - 34.479 odsłon : 120 dni = 287,32 odsłon dziennie
5. Hamilton - 33.410 odsłon : 120 dni = 278,41 odsłon dziennie
6. Z. Sadowki - 29.816 odsłon : 120 dni = 248,46 odsłon dziennie
7. zakrawarski - 22558 odsłon : 120 dni = 187,98 odsłon dziennie
8. noyes - 16408 odsłon : 120 dni = 136,73 odsłon dziennie
9. Z. Kostka - 14515 odsłon :120 dni = 120,95 odsłon dziennie
10. alodia - 11328 odsłon : 120 dni = 94,4 odsłon dziennie
Jak wynika z powyższego, wszyscy użytkownicy zanotowali wyraźny spadek w stosunku do 2018 r
.
Może więc już czas na małe resume obecności naszej rodziny w eioba.pl. Nasza rodzina zarejestrowała się na
portalu eioba.pl w 2017 r (06.02 – 26.09), wstawiła na eioba.pl 257 artykułów, uzyskując 307.150 odsłon, tj.
średnio 1.195,136 odsłon na artykuł. Z tych 257 artykułów, 249 artykułów (96,88 procenta) uzyskało powyżej 500
odsłon w tym 150 artykułów (niespełna 60 procent) uzyskało powyżej 1 tys. odsłon.
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