KAROLINA CK PILARCZYK
Medialne aktywności - maj 2021

Nowy program, pierwsze w tym roku podium i zasłużona nagroda - Karolina
Pilarczyk aktywna w wielu sferach swojej działalności.
E-MEDIA :
MOTOCAINA

https://www.motocaina.pl/
artykul/karolina-pilarczykprobuje-swoich-sil-w-rajdachpierwsza-edycja-rainforestchallenge-polska-zania-389906.html
INTERIA
https://motoryzacja.interia.pl/
news-drift-my-ride-czyli-ryksilnikow-rozgrzanyasfalt,nId,5217507

Publiczność wraca na tory
a Karolina na podium!
Na ten moment czekali zarówno zawodnicy jak i
pasjonaci driftingu. Znoszone kolejne pandemiczne
ograniczenia pozwoliły na organizację zawodów z
udziałem publiczności! Te odbyły się w Toruniu.
23 maja odbyła się pierwsza runda DTS - Drift Toruń
Series. Jest to nowa liga , której celem jest promowanie
driftu wśród zawodników nie posiadających dużego
budżetu.
W zawodach wzięła udział także Karolina Pilarczyk.
Jak przystało na zawodowca, wystartowała w
najwyższej klasie Open wśród 25 zawodowych
motorsportowców, z którymi spotyka się także na
zawodach w innych ligach zarówno w Polsce jak i
Europie.
Warunki do jazdy nie były łaskawe… na przemian
padający deszcz i mocne słońce nie ułatwiały zadania
kierowcom. Dlatego
rywalizacja w
przejazdach w parach
była bardzo pasjonująca a
wyniki często
zaskakujące. Po zaciętych
walkach Karolina
ostatecznie zawody
zakończyła na 2-gim
miejscu, tuż za Adamem
Zajączkiem. Na trzeciej
pozycji zawody ukończył
Dominik Kur.

Gratulujemy!
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E-MEDIA :
WirtualneMedia
https://www.wirtualnemedia.pl/
artykul/drift-my-ride-ipla-tvkarolina-pilarczyk-mariusz-dziurleja
Motocaina
https://www.motocaina.pl/artykul/
karolina-pilarczyk-i-mariuszdziurleja-zapraszaja-do-swiatazawodow-driftingowych-wprogramie-drift-myride-390601.html
na lm.pl
https://na lm.pl/news/35/4427/
„drift-my-ride-od-11-maja-naiplatv--prowadzaca-karolinapilarczyk-i-mariusz-dziurleja.html
media2.pl
https://media2.pl/rozrywka/
164962-Ipla-z-nowymprogramem-motoryzacyjnym-DriftMy-Ride.html
Tvppolsat.info.pl:
https://tvpolsat.info/news/37829/
drift-my-ride-nowy-autorskiprogram-motoryzacyjny-serwisuipla/

Drift My Ride - w driftingu
trzeba się zakochać !
Jak iść, to za ciosem! Po sukcesie serii wywiadów w
programie „Mistrzowie Motorsportu”, Karolina i
Mariusz zapraszają widzów żądnych wrażeń i emocji
rodem z wyścigowych torów do świata najbliższego ich
sercu, świata zawodów driftingowych!
Program „Drift My Ride” już na platformie IPLA.TV,
przenosi widzów właśnie w świat driftingu.
Ryk silników, rozgrzany asfalt i charakterystyczne
odgłosy aut sunących w precyzyjnym poślizgu w
odległości zaledwie kilku centymetrów jeden od
drugiego, to prawdziwy świat Karoliny Pilarczyk wielokrotnej mistrzyni w tym jakże efektownym
motorsporcie.
W programie zobaczymy nie tylko to, co kibice mogą
obejrzeć i poczuć na zawodach, ale przede wszystkim
poznamy zawodników, ich historie i pasje. Karolina i
Mariusz zabierają nas za kulisy driftingu. Wraz z
kamerą odwiedzają topowych sportowców driftingu w
Polsce. Zaglądają pod maski aut, dopytują i zdradzają
tajniki prac i rozwiązań konstruktorów tych
niezwykłych samochodów. W programie nie zabraknie
też słodko-gorzkich historii z życia kierowców.

Polsat.pl
https://www.polsat.pl/news/
2021-05-12/drift-my-ride-nowyautorski-program-motoryzacyjnyipli/

Emisja premierowych odcinków w każdy wtorek i
piątek na platformie IPLA.TV. Na format składa się 12
drigftingowych historii.

satkurier.pl
https://satkurier.pl/news/204189/
ipla-z-autorskim-programem-driftmy-ride.html
Satinfo24.pl

fi

fi

http://satinfo24.pl/drift-my-ridenowy-autorski-programmotoryzacyjny-serwisu-ipla/

2

E-MEDIA :
Portalmedialny.pl
http://www.portalmedialny.pl/
art/77690/drift-my-ride-nowyautorski-format-motoryzacyjnyserwisu-ipla.html
Naziemna.info.pl
https://www.naziemna.info/driftmy-ride-nowy-autorskiprogram-motoryzacyjnyserwisu-ipla/
Meloradio
https://player.meloradio.pl/
Podcasty/Po-drodze.MotoWarszawa/Nie-szarzuj-nadrodze!-Rozmowa-z-KarolinaPilarczyk

Nagroda od magazynu
VEGE
Ogólnopolski tydzień WEGE zakończył się galą podczas
której zagrodę za promowanie diety wegańskiej i
roślinnego stylu życia otrzymała Karolina Pilarczyk
Na stronie Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz
Zwierząt Viva wciąż do obejrzenia wywiad prowadzony
przez Macieja Weryńskiego, redaktora naczelnego
Magazynu VEGE z laureatami nagrody: Karolina
Pilarczyk oraz Adamem Sułkowskim. Oboje udowadniają,
że sport na roślinach nie zna żadnych ograniczeń!
https:// .watch/5VJrM--gqe/

Plejada.pl
https://plejada.pl/newsy/dzienmatki-2021-brzozowski-kurdejszatan-gabor-w-akcjimamototyjestesgwiazda/ek46d4n
rallyandrace.pl
https://rallyandrace.pl/
publicznosc-wraca-na-tory/

motocaina.pl
https://www.motocaina.pl/artykul/
karolina-pilarczyk-staje-napodium-nowej-polskiej-seriidriftingowej-394498.html
beautyride.pl
https://beautyride.pl/aktualnosci/
pierwsza-runda-drift-torun-seriesza-nami-pilarczyk-na-podium/
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Wywiady, wywiady, wywiady…
Tych oczywiście Karolina udziela wiele, o wszystkich staramy się informować. Dziś
polecamy ten, z uwagi na miejsce publikacji - portal motoryzacyjny dla kobiet ;). Bo nie
od dziś wiadomo, że Karolina swoją pasją zaraziła wiele kobiet :)
https://beautyride.pl/kobiety-z-pasja/karolina-pilarczyk-czuje-sie-troche-mama-tegosukcesu-wywiad/?utm_source=facebook.pl,
%20instagram.pl&utm_medium=social&utm_campaign=bwp_kp_sm_motole
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Wywiady, wywiady, wywiad
Jako potwierdzenie wyżej zamieszczonej tezy, że Karolina zaraża swoją pasją wiele
kobiet, był jej udział w wirtualnym hackathonie online HACK4GIRLZ inspired by
Sexify organizowanym przez Geek Girls Carrots, którego partnerami byli Netflix i Noizz.
Uczestnicy wydarzenia mieli za
zadanie opracować
rozwiązanie, które przy
pomocy technologii wspiera
pewność siebie kobiet na co
dzień. "....
A Karolina była gościem
specjalnym na otwarciu tegoż
eventu i swoją przemową
rozgrzała motywację ...
wszystkich.
Po jej wykładzie motywacyjnym na temat realizowania własnych marzeń i szukania do
tych realizacji motywacji, natychmiast zaczęła dostawać takie wiadomości ;)
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Wysokość ekwiwalentu reklamowego
Karoliny Pilarczyk w maju 2021 r.
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