KAROLINA CK PILARCZYK
Medialne aktywności - kwiecień 2021
BIJEMY REKORDY!!! Tylko w kwietniu wysokość ekwiwalentu reklamowego
Karoliny Pilarczyk wyniosła ponad 1 milion złotych!!! A dotarcie znacznie
przekroczyło 7 milionów osób!
E-MEDIA :
INTERIA.PL - Karolina

Pilarczyk – królowa driftingu.
Kobieta, która uciera nosa
stereotypom

https://sport.interia.pl/autor/
aleksandra-bazulka/newskarolina-pilarczyk-krolowadriftingu-kobieta-ktorauciera-no,nId,5147365
MOTOCAINA
https://www.motocaina.pl/
artykul/karolina-pilarczykzdradzila-plany-nasezon-2021-bedzie-siedzialo-68985.html

Inauguracja sezonu 2021 za
nami !
3, 2, 1… START

Start w trzech dyscyplinach motosportu oraz emisja dwóch
programów telewizyjnych z jej udziałem - to tylko niektóre
z planów na ten rok. Karolina Pilarczyk rozpoczęła kolejny
sezon motorsportowy
Podczas corocznej konferencji Karolina i Mariusz
opowiedzieli jak będzie wyglądał ich tegoroczny sezon. A
dziać będzie się jak zawsze wiele!
Konferencję, którą z uwagi na obostrzenia przeprowadzono
w formie on-line, obejrzało dotychczas ponad 2 miliony
widzów z 10 krajów na świecie
Fani zachwyt wyrażali zarówno przy prezentacji nowego
auta do driftu jak i przy dwóch pozostałych: auta do
wyścigów i auta do off-roadu.
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https://www.se.pl/
wiadomosci/gwiazdy/
karolina-pilarczyk-gotowa-dostartu-aa-2j5W-ceHC-EQht.html
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E-MEDIA :
BLOGSTAR
https://blogstar.pl/3-2-1-start/
RALLY AND RACE
https://rallyandrace.pl/driftnajwieksza-miloscia-karolinypilarczyk/
RADIO CHILLI ZET:
https://img2.newspointpress.pl/
000000481790.mp3
CZWÓRKA POLSKIE RADIO
https://www.polskieradio.pl/
10/499/Artykul/2713274,Co-waskreci-11042021-1104
SUPERSTACJA:
https://www.ipla.tv/wideo/
rozrywka/Na-tapecie/5002536/Natapecie-Karolina-Pilarczyk/
94ccea77a162ab9af474fd936a43
efdb?page=5
przeambitni.pl

Sezon driftingowy
rozpoczęty

https://przeambitni.pl/karolinapilarczyk-ostro-o-polityku-pismaltretujacym-psa-powinienzostac-ukarany/
https://przeambitni.pl/karolinapilarczyk-wspomina-katastrofesmolenska-wierzy-w-zamach/
jastrzabpost.pl
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https://www.se.pl/wiadomosci/
gwiazdy/gwiazdy-wspierajaschronisko-dla-zwierzat- nal-akcjipaczka-dla-zwierzaczka-aa-M7XBdc42-NygP.html

Pierwsze zawody z serii Driftingowe Mistrzostwa
Polski, które odbyły się na torze Słomczyn były
okazją do zwery kowania sprzętu oraz tzw.
rozgrzewki przed prawdziwą walką na torze.
Po dogrywce, Karolina zakończyła zawody w
TOP 32.
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https://jastrzabpost.pl/imprezy/
paczka-dla-zwierzaczka-gwiazdywsparly-akcje-dlaschronisk_1032038.html

E-MEDIA :
Polskie Radio
https://www.polskieradio.pl/
13/53/Artykul/2715848,Owszystkim-z-kultura-iRozbiegani-Polskie-Radio-napiatek
Radiokierowców.pl
https://radiokierowcow.pl/
artykul/2716751
jastrzabpost.pl
https://jastrzabpost.pl/
exclusive/karolina-pilarczyk-mameza-kim-jest-mariuszdziurleja_1030196.html
Plejada.pl
https://plejada.pl/zdjeciagwiazd/kuba-wojewodzkipochwalil-sie-drogim-autemsamochody-gwiazd-zdjecia/
x0gfrlk

Pierwsza edycja Rainforest
Challenge Polska za nami
Ten rajd znają wszyscy miłośnicy o -roadu na świecie.
Malezyjski rajd przeprawowy Rainforest Challenge to dla
nich niczym nały ligi mistrzów !
Rainforest Challenge (RFC) sięga korzeniami do 1997
roku i jest obecnie najbardziej uznaną na świecie imprezą
terenową 4×4, w której co roku uczestniczą załogi z ponad
30 krajów świata. Rainforest Challenge to także trzecia na
świecie pod kątem wielkości impreza motoryzacyjna,
zaraz po Baja 1000 i rajdzie Dakar. Od tego roku, te
prestiżowe zawody odbywają się także w polskiej edycji.
Uczestnicy RFC Poland, w tym zespół Karolina
Pilarczyk i Mariusz Dziurleja właśnie mają za sobą
pierwsze zmagania
Przez 4 dni dziennych i nocnych rund Karolina radziła
sobie znakomicie, mimo, że po każdym przejeździe jej
zespół z Mariuszem na czele, miał co robić przy usuwaniu
usterek, których na tak trudnej trasie było co niemiara.
Karolina pokochała o -road szczególnie za adrenalinę
przy przejazdach, dużą ilość wyzwań oraz cudowną
atmosferę wśród zawodników i publiczności. Już możemy
zapowiedzieć, że ta udział w tej dziedzinie będzie przez
nasz team sukcesywnie rozwijana a o teamie PilarczykDziurleja będzie głośno nie tylko w Polsce i Europie ale
także na innych kontynentach! O czym będziemy
informować na bieżąco.

motopedia.pl
https://motopedia.otomoto.pl/
drifting-bez-tajemnic-jak-zaczac-ijezdzic-bezpiecznie/
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Motosposrtowe szaleństwo na IPLA
Choć na platformie IPLA TV wciąż można oglądać kolejne odcinki programu
„Mistrzowie mfotorsporu”, na swoją premierę czeka kolejna duża produkcja
„Drift My Ride” w której Karolina i Mariusz zaproszą widzów do świat a
driftingu od kulis! To prawdziwa gratka dla wszystkich fanów driftingu - tylko
Karolinie i Mariuszowi udało się wejść z kamerą do garaży topowych
drigftingowych zawodników, porozmawiać o ich codziennych zmaganiach, ale
także o tym czym oprócz driftingu zajmują się na co dzień. Każdy odcinek
zaskoczy widzów - to gwarantowane!

Tymczasem w TVP 1 w sobotnie popołudnie swoim śpiewem w teleturnieju
„Jaka to melodia” Karolina rozbawiła zarówno uczestników jak i
prowadzącego. Widzowie przed telewizorami bawili się równie znakomicie :)
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Charytatywnie:
Działania na rzecz schronisk i ratowania zwierząt, mają u Karoliny ten
sam stopień ważności co motorsposrt, dlatego i w kwietniu znalazła
czas na to aby je wspomóc.
Karolina była jedną z gwiazd, które aktywnie zachęcały mieszkańców
Warszawy do przekazywania zwierzętom żywności oraz potrzebnego
sprzętu. Akcja #paczkadlazwierzaczka odbiła się echem w wielu
mediach i przyniosła wymierne korzyści schroniskowym psiakom.

Karolina wsparła także charytatywna
aukcję pod hasłem „Magiczne pierniki” dla
jednego z domów pomocy społecznej
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BIJEMY REKORDY!!! Tylko w kwietniu wysokość
ekwiwalentu reklamowego Karoliny Pilarczyk wyniosła
ponad 1 milion złotych!!! A dotarcie znacznie
przekroczyło 7 milionów osób!
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