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MEDIA:
wPolsce.pl

KOLEJNE PODIUM!! Tym razem podium w Driftingowych Mistrzostwach
Polski! „Będę to cały czas powtarzać – największą wygraną tego roku jesteś
Ty” - Dominik Jaroszewski , dziennikarz i komentator Drift Open

ZAWODY DRIFTINGOWE
Październik to miesiąc kończący sezon driftingowy 2020. Organizatorzy
stanęli na wysokości zadania i pomimo wielu wyzwań i trudnych warunków,
rozegrali całe cykle mistrzostw. Ostatecznie, w pierwszej połowie miesiąca
zostały rozegrane dwie finałowe rundy – Driftingowych Mistrzostw Polski i
IDF Drift Open.

DRIFTINGOWE MISTRZOSTWA POLSKI W SŁOMCZYNIE

http://wpolsce.pl/magazyn/126
67-co-wsporcie-drifting-ktozdominowal-rywali

MOTO.PL

https://moto.pl/MotoPL/7,883
89,26412102,influenceremmotoryzacyjnym-2020-zostajewciaz-mozecie-glosowac.html

Cóż to był za weekend!!! Sinusoida emocji , ostre walki i ostatecznie..
podium!!
Karolina zdobyła 3-cie miejsce wśród najlepszych zawodników w Polsce w
klasie PRO1 podczas 6-stej rundy Driftingowych Mistrzostw Polski na torze w
Słomczynie!
Sezon zbliża się już ku końcowi. Walka staje się coraz bardziej zacięta – teraz
już nie tylko liczy się podium ale miejsce w klasyfikacji generalnej.
Potężne samochody, najlepsi zawodnicy w Polsce i Karolina z najsłabszym
samochodem w stawce – raptem 475KM! Jednak nasza zawodniczka już od
początku sezonu wykazuje niesamowitą wolę walki , wywierając presję na
zawodnikach dysponujących dwa razy mocniejszymi samochodami! Ten duch
walki i świetna forma Karoliny sprawiła, że ponownie stanęła ona na podium
w najwyższej klasie!

MEDIA:
MSN

DRIFT OPEN W TORUNIU
To nie był dobry weekend. Tor w Toruniu jest świetnie znany Karolinie i jest
jednym z jej ulubionych obiektów. Na tym torze nasza zawodniczka
wielokrotnie zajmowała wysokie lokaty podczas zawodów, zajmując m.in.
czwarte miejsce podczas rundy Drift Open.
Jednak ta runda okazała się być bardzo nieprzyjemna.
Karolina odpadła po bardzo kontrowersyjnej decyzji sędziów. Pomimo, że
większość doświadczonych zawodników oceniła ten przejazd na korzyść
naszej zawodniczki, to jednak nie oni są tu sędziami i mają decydujący głos.
Jedyne co nam pozostało to uznać tę decyzję.
I tak ten rok

https://www.msn.com/plpl/motoryzacja/wiadomosci/i
nfluenceremmotoryzacyjnym-2020zostaje-wci%c4%85%c5%bcmo%c5%bcecieg%c5%82osowa%c4%87-naswojego-faworyta/arBB1af68s
GAZETA.PL

https://kultura.gazeta.pl/kult
ura/7,114628,26401086,piotrmetz-odszedl-z-trojki-ale-nieodchodzi-z-polskiegoradia.html

„Będę to cały czas powtarzać – największą wygraną
tego roku jesteś Ty” – Dominik Jaroszewski ,
dziennikarz i komentator Drift Open
Pomimo mało pozytywnej rundy finałowej, to był świetny sezon dla całego
zespołu.
Karolina dwukrotnie stanęła na podium w najwyższych klasach: Pro w
Driftingowych Mistrzostw Polski i MASTERS w zawodach IDF Drift Open.
Warto też ponownie podkreślić, że Karolina jeździła w tym sezonie
najsłabszym samochodem w stawce dysponując zaledwie 475km. Jeżeli takim
samochodem odnosiła tak duże sukcesy, a w planach jest uruchomienie
750konnego Predatora II, to bardzo dobrze rokuje to na przyszły sezon

MEDIA
MEDIA:
MSN
https://www.msn.com/plpl/rozrywka/news/piotr-metzodszed%c5%82-z-tr%c3%b3jkiale-nie-odchodzi-z-polskiegoradia/ar-BB1a3iwM
RZESZÓW24:

https://rzeszow24.pl/w-g2aruszyly-targi-virtual-expo-wideo995-00r2kc/

MOTOTRENDY:
https://mototrendy.pl/artykul/paw
el-trela-wygrywa-wslomczynie,27744

W październiku Karolina prowadziła stały cykl pt. "Pora na Sport z Karoliną
Pilarczyk" w Polskim Radiu Trójka. Celem było uhonorowanie w ten sposób
wszystkich sportowców, którzy wkładają bardzo dużo serca, pasji, swojego
czasu i pieniędzy by rozwijać się w jakiejś dziedzinie sportowej, która
najczęściej jest pomijana przez media, bo nie jest piłką nożną..
Jest to realizacja kolejnych marzeń i planów Karoliny - wielokrotnie apelowała
w mediach by mówić o innych dyscyplinach sportowych, zwłaszcza że Polacy
odnoszą w nich wiele sukcesów na Świecie i mamy powody do dumy!
Karolina została też zaproszona do tv by podsumować sezon oraz została
zaproszona na Virtualne Expo – wirtualną konferencję promującą region
podkarpacki.

MEDIA:

NOMINACJE

WP
https://sportowefakty.wp.pl/sport
owybar/903380/piekna-szybka-iutalentowana-karolina-pilarczykdolaczyla-do-radiowej-trojki

Działania Karoliny na rzecz zwierząt zostały zauważone i docenione przez
magazyn Psy.pl dlatego została ona nominowana w plebiscycie „Serce dla
Zwierząt”.

Karolina została też nominowana w Plebiscycie Moto.pl w kategorii
Influencer Motoryzacyjny roku!
https://influencer-roku.webankieta.pl/

POLSKA TIMES
https://polskatimes.pl/nie-tylkopolitycy-maja-glos-w-obroniepraw-zwierzat/ar/c15-15214950

EKWIWALENT REKLAMY
Miesiąc: PAŹDZIERNIK
Zasięg: 11,2 mln
Ekwiwalent: 2,1 mln PLN

