KAROLINA CK PILARCZYK
MEDIALNE AKTYWNOŚCI – CZERWIEC 2020

E-MEDIA:
SUPERSTACJA

Drifting, wywiady, imprezy biznesowe, show biznes - zespół Karoliny Pilarczyk
pracuje już na pełnych obrotach!

TRENINGI NA TORACH
Czerwiec rozpoczęty na jednym z najszybszych torów – Kielce ! „To był
świetny test zarówno dla Karoliny jak i dla samochodu. Na torze Kielce
zawodnicy mogą rozwinąć prędkość wejścia nawet do 170km/h. Przy takich
prędkościach trzeba naprawdę świetnie rozumieć i kontrolować samochód” –
skomentował ten trening Mariusz Dziurleja, szef zespołu..

TRENING NA TORZE KIELCE

VOLRACE
https://www.facebook.com/vol
race.oficial/
https://www.facebook.com/wa
tch/?v=585504938755892

1.06 odbył się drugi trening w tym roku – tym razem na torze Kielce i był to
prawdziwy Dzień Dziecka! Tor Kielce jest słynne z bardzo szybkiej trasy gdzie
prędkości wejścia przekraczają 170km/h! Karolina była w swoim żywiole! Jest
jedną z nielicznych kobiet na skalę Europy, która nie boi się dużych prędkości i
niebezpiecznych tras, dlatego widzowie z wielkim entuzjazmem przyglądali się
jej jeździe na torze. Do Karoliny przyszło też bardzo dużo fanów stęsknionych
za bezpośrednim kontaktem.
Ten piękny trening został przerwany przez ukręcony wał, ale i tak ta awaria
nie popsuła humoru całego Zespołu. Po powrocie do domu szef zespołu
Mariusz Dziurleja od razu zajął się usuwaniem awarii, gdyż kalendarz jest dość
napięty. Następny trening 21.06.

„Karolina świetnie jeździła! Jeździ obecnie najsłabszym
samochodem z naszej stajni – Raptorem z silnikiem o
mocy 460KM. Rewelacyjnie panowała nad
samochodem co bardzo optymistycznie nastraja na
nadchodzący sezon ”. — skomentował Mariusz
TRENING NA TORZE JASTRZĄB
DRIVETRIBE
https://drivetribe.com/p/meetthe-drifter-part-84-karolinaP54ebBWXQHy5nYXa7uPBEQ?ii
d=Kfs1g-y2T2a3H7i17KVGsg

21.06 odbył się kolejny trening na torze Jastrząb. Pogoda tego dnia była
bardzo kapryśna. Akurat na trening spadła ulewa. Czy to przeszkadza w
jeździe? Skąd! To był świetny moment żeby popracować nad trakcją – nowe
zawieszenie YSR i opony Falken
to idealne połączenie.
Trening można uznać
zdecydowanie za udany!

E-MEDIA:
wGOSPODARCE
https://wgospodarce.pl/infor
macje/81834-wracajamotorsportowe-emocje-ruszadrift-open-w-kielcach
wGOSPODARCE

https://www.youtube.com/w
atch?v=vjk7wLtHyxM&feature
=youtu.be&fbclid=IwAR3U99o
2JkzTG06tBARdGH5GwP_6755
_IYgQqImLNnFbyXMHHukeW
65kZ5M

IGNITE TV
https://www.facebook.com/
watch/?v=274310906965468
POLSAT NEWS
https://www.polsatnews.pl/
wiadomosc/2020-0627/bojka-na-srodkuskrzyzowania-policjaprzejechala-obok-bo-mialainna-interwencje/

MEDIA
Czerwiec był to też okres bardzo intensywny pod kątem wywiadów i
kontaktów z mediami. Szczególnie, że zespoły motorsportowe wróciły do
swoich aktywności. Karolinę poproszono o wypowiedzi na temat Motorsportu
podczas pandemii, planów zawodów w Polsce i za granicą, oraz zaproszono do
dyskusji czy Motorsport jest dobrą platformą do promocji szczególnie w
obecnej sytuacji. Karoliną zainteresowały się też media zagraniczne! Nasza
zawodniczka pojawiła się m.in. w Drivetribe UK (4.194.315 fanów), VolRace
Hiszpania (62.790 fanów), gazeta Tutto Rally + Włochy, Ignition.TV RPA

E-MEDIA:

MEDIA

KOZACZEK.PL
Czerwiec to też okres powrotu imprez „ściankowych”. Karolina od wielu lat
https://www.kozaczek.pl/drifterka- jest zapraszana na tego typu wydarzenia, co jest dla niej świetną okazją by
karolina-pilarczyk-o-swoichdotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców by „zarażać pasją do driftu”.
ingerencjach-w-urode-bardzolubie-medycyne-estetyczna/

JASTRZĄBPOST
https://jastrzabpost.pl/newsy/gwia
zdy-na-otwarciu-salonu-pieknoscizdjecia_906350.html/galeria/

CHARYTATYWNIE

PRZEGLĄD SPORTOWY
https://www.youtube.com/watch?
v=6Icjvw1viSc

Karolina co roku bierze udział w „Biegu po Nowe Życie” – jest to inicjatywa
społeczna, której celem jest edukacja w zakresie transplantacji narządów.
Bieg po Nowe Życie buduje społeczne poparcie dla transplantacji,
upowszechnia świadectwa woli i świadome dawstwo narządów. Ideę
promują aktorzy, muzycy, artyści, sportowcy, przedstawiciele nauki i
mediów, którzy dwa razy w roku spotykają się w wyjątkowym marszu nordic
walking z osobami po
przeszczepieniu. Niestety tegoroczna
edycja, ze względów
bezpieczeństwa, odbyła się on-line i
każdy biegł indywidualnie.
Oczywiście nie mogło też zabraknąć
naszej zawodniczki.

SESJE ZDJĘCIOWE I FILMY
Korzystając z okazji, że samochody i Karolina już są gotowi do sezonu, zostało wykonanych też szereg produktowych
sesji zdjęciowych.

EKWIWALENT REKLAMY
Miesiąc: Czerwiec
Zasięg: 2,4 mln
Ekwiwalent: 268,1 tys PLN

