KAROLINA CK PILARCZYK
Medialne aktywności - czerwiec 2021

E-MEDIA :

Drifting w deszczu i o road w oczekiwaniu na
kolejne rundy driftingowe!

Polsat News

Pierwsza runda Drift Open w
Debrznie była
nieprzewidywalna.
Naprzemiennie padający
ulewny deszcz i ostre słońce
pokrzyżowały plany na
wysokie pozycje niejednemu z
czołowych zawodników tej
rundy. Pogoda nie uśpiła
czujności Karoliny, która po
pasjonującej walce i dogrywce
zajęła w tych wymagających
zawodach 4-tą pozycję,
startując samochodem, o
kilkukrotnie niższej mocy niż
zwycięzcy.

https://
app.newspointpress.pl/
articles?
Spotkanie z magazynem
Vege
https://youtu.be/
nOjKh_7j8fU

Niestety tym razem
szczęście nie dopisało w
off-ruadzie. Podczas I
edycji Golub Dobrzyń
2021w mieście Golub
Dobrzyń na nardzo
karkołomnym odcinku
trasy, auto Karoliny uległo
awarii, której nie dało się
naprawić na miejscu.
Mimo to Karolina nie
straciła wrodzonego sobie
optymizmu, relacjonując
całe zawody swoim fanom,
rozkochując ich w kolejnej dyscyplinie motosportu.

TVP 2 Pytanie na śniadanie
https://
pytanienasniadanie.tvp.pl/
54166890/smiertelniegrozni-piraci-drogowi
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E-MEDIA :
Jastrząbpost.pl
https://jastrzabpost.pl/imprezy/
gwiazdy-na-pokazie-mody-laczpowierza-grabias-wieja-jakwygladali_1054611.html
https://jastrzabpost.pl/imprezy/
gwiazdy-na-pokazie-bizuterii-jakwygladaly_1054591.html
Realnews.pl
https://realnews.pl/karolinapilarczyk-kocham-bizuterie-10lecie-marki-mokobelle-wideo/

Drift My Ride - wciąż nowe
odcinki !
Program „Drift My Ride” na platformie IPLA.TV
wciąż pokazuje widzom nowe odcinki a nich
kolejnych, niezwykłych zawodników. Karolina i
Mariusz doceniają pracę każdego z zawodników i
wspierają ich w zdrowej rywalizacji na torach. To
rzadko spotykane w innych dyscyplinach sportu :)

Superexpress
https://www.se.pl/wiadomosci/
gwiazdy/o-nich-sie-mowi-czylimodowe-hity-dnia-aa-iKDJ-rZsMbc4K.html

Miłość na pierwszą stronę!
To będzie mocne kino! Znana reżyserka, Maria Seweryn
właśnie kończy zdjęcia do najnowszej produkcji z
udziałem czołowych, polskich aktorów. Jak to w dobrym
kinie, nie może zabraknąć spektakularnych pościgów, a
tu nawet utalentowani aktorzy nie sprostają
wymaganiom. Na szczęście jest wspaniała kobieta Karolina Pilarczyk, dla której sceny pościgów to sama
przyjemność. Zarówno produkcja jak i aktorzy byli pod
wrażeniem profesjonalizmu naszej drifterki, aktor Rafał
Zawierucha tak relacjonował tą zdjęciową noc na swoim
pro lu w social mediach: https://www.instagram.com/p/
CPe4-1Anjd9/?utm_medium=copy_link

imieninowe.pl
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https://www.imieninowe.pl/
karolina-pilarczyk-pokazuje-zemozna-wejsc-w-meski-sport-i-niezostawiac-na-boku-swojejkobiecosci-uwielbiam-chodzic-wsukienkach-chetnie-zakladamszpilki-i-nosze-bizuterie/
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E-MEDIA :
Ifakty.pl
https://ifakty.pl/2021/06/
karolina-pilarczyk-na-torachwyscigowych-jest-bezpieczniejniz-na-ulicach-warszawy-wmiastach-tez-jest-duzapredkosc-a-ludzie-sa-skupienina-odpowiadaniu-na-smsy-40702/

Wielki biznes
Karolina Pilarczyk umiejętnie łączy Motorsport z
Biznesem. Nic więc dziwnego, że często gości na
imprezach środowisk biznesowych, na których w roli
Prelegenta lub Gościa Specjalnego przekonuje
biznesmenów, że warto inwestować w Motorsport.
W czerwcu miało miejsce kilka tego typu eventów:

-Mazda Cup podczas
którego Karolina
miała możliwość
przetestować na torze
najnowsze auta nie
tylko tej marki;

-Piknik z okazji Dnia dziecka organizowany przez
Manager Biznes Hub na którym Karolina oraz jej auta
były największą atrakcją zarówno dla dzieci jak i
dorosłych ;
lifestyle.newseria.pl
https://lifestyle.newseria.pl/
wszystkie-newsy/karolinapilarczyk,p845517458
Patriot24.net
http://www.patriot24.net/videokarolina-pilarczyk-na-torachwyscigowych-jest-bezpieczniejniz-na-ulicach-warszawy-wmiastach-tez-jest-duzapredkosc-a-ludzie-sa-skupienina-odpowiadaniu-na-smsy,27627
Onet
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/
rusza-kolejna-edycja-kawy-zgwiazda-akcja-dla-dzieci/ebhc5w0
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-La Dolce Vita w IMotors - wielki biznes i wielka sztuka spotykają się aby wzajemnie
inspirować;

-Panel dyskusyjny Klubu Inteligencji Biznesu, na którym Karolina była jednym z
Panelistów w temacie: Twój biznes on-line: przyszłość czy już konieczność
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Charytatywnie
Intensywnie działo się także w tym obszarze, począwszy od emocjonującego wystąpienia
Karoliny na manifestacji z okazji Międzynarodowego Dnia Zwierząt, Charytatywny
pokaz mody Gwiazdy-Dzieciom i na Gali wręczenia statuetek „Serce dla zwierząt”
skończywszy. Tam gdzie można pomagać i zarażać miłością do zwierząt, Karolina nigdy
nie odmawia.
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Wysokość ekwiwalentu reklamowego
Karoliny Pilarczyk w czerwcu 2021 r.
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