KAROLINA CK PILARCZYK
Medialne aktywności - lipiec 2021

Kibice tłumnie uczestniczą we wszystkich imprezach motoryzacyjnych z
udziałem Karoliny. Media ją kochają. Ci najwierniejsi jeżdżą za nią po całej
Polsce! Dało to Karolinie ponad 7-milionowe dotarcie do publiczności !
E-MEDIA :

Szalony drifting, tysiące
kilometrów na drogach i
tłumnie oblegana Karolina !

RealNews
https://realnews.pl/vipcross-z-gwiazdami-na-torzedrive-position-moto-park/

Sezon driftingowy w pełni. Praktycznie co tydzień
odbywają się jakieś imprezy driftingowe i motoryzacyjne.
Dla kibiców to prawdziwe szaleństwo, ale jeszcze większe
dla zawodników. Ci podróżują teraz po całej Polsce ciągnąc
ze sobą swoje driftowe maszyny i niczym tabory, rozkładają
swoje moto-miasteczka w kolejnych miejscowościach.
Pierwszy weekend lipca swoje driftingowe święto
obchodziły Kielce, gdzie odbyły się zawody Drift Open,
tuż po nich Warszawa, bo tu na lotnisku Bemowo
odbywała się kolejna runda Driftingowych Mistrzostw
Polski. W kolejny weekend, na drugim końcu Polski,
hucznie obchodzono 700-lecie przygranicznego Kietrza,
który z tej okazji zorganizował rundę miejską Drift Open.
Zaledwie opadł kurz na ulicach Kietrza, Żagań witał
pasjonatów motoryzacji na największej, letniej imprezie
Jap Fest.
Na każdej z tych imprez choć działo się wiele, była jedna
rzecz zawsze taka sama - tłumnie oblegane stawisko
Karoliny Pilarczyk w parku maszyn!

Jastrzabpost.pl
https://jastrzabpost.pl/
imprezy/gwiazdy-na-vipcross-2021-kto-sie-pojawilzdjecia_1063205.html

„Lipiec okazał się bardzo intensywnym miesiącem zarówno
pod kątem driftingowym, jak i kontaktów z publicznością.
Miałam wrażenie, że te tłumy się nie kończą, ludzie
przychodzili do nas od samego rana aż do wieczora, za
każdym razem okazywało się, że nie doszacowaliśmy liczby
plakatów, bo chociaż zawsze mieliśmy ich bardzo dużo to
chętnych było i tak więcej (śmiech). Ręka bolała od
trzymania długopisu, nogi od stania a mięśnie twarzy od
uśmiechania - ale to jest to co kocham. Ja w motorsporcie
jestem nie tylko dla wyników ale i dla publiczności. Oni
dodają mi energii, motywują do dalszej, ciężkiej pracy i
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SuperExpress
https://www.se.pl/wiadomosci/
gwiazdy/gwiazdy-w-terenowychsamochodach-dzielnie-walczylyw-zawodach-vip-cross-ktozwyciezyl-aa-yfkM-XrXUKr48.html
Kolumna24.pl
https://kolumna24.pl/blog/
newskarolina.pilarczyk.pokazuje.ze.m
ozna.wejsc.w.meski.sport-70510
.html

udowadniają, że dla nich liczę się ja. Kochają mnie, za to
że ja ich inspiruję i doceniam ich zaangażowanie. To
korzyści obopólne i nie wyobrażam sobie motosportu bez
kibiców.” mówiła Karolina w jednym z wywiadów.

Co się działo w Kietrzu możemy zobaczyć w relacji
wideo: https://www.facebook.com/100044387020875/
videos/1055250581673035

Motocaina
https://www.motocaina.pl/
artykul/szybcy-ale-nie-wsciekliczyli-karolina-pilarczyk-i-legalnydrifting-na-ulicachmiasta-398959.html
Moto3m.pl
https://www.moto3m.pl/
tegoroczna-edycja-exotic-ragezakonczy-sie-w-gdanskuprzyjedzie-kilkadziesiat-supersamochodow/
realnews.pl
https://realnews.pl/driftingowemistrzostwa-polski-2021-relacjawideo/
wPolsce.pl
http://wpolsce.pl/magazyn/
14681-mandat-5-tys-zl-zapredkosc
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E-MEDIA :

E-MEDIA :
Radio Opole
https://radio.opole.pl/
102,456859,kietrz-stolicapolskiego-driftu-trwajazawody-55
Nowa Trybuna Opolska
https://nto.pl/szybcy-i-wsciekliw-kietrzu-najlepsi-drifterzy-wpolsce-przyjechali-naopolszczyzne/ar/c4-15716790
TVP3 Opole
https://app.newspointpress.pl/
articles?
t=article&aid=press_08ca31f87
96bd56007eb4d8fdb382f2b
rallyandrace.pl
https://rallyandrace.pl/kietrz-topiekne-miasto-drifterzy-towspaniala-rodzina/

Blogstar.pl
https://blogstar.pl/driftingowyjubileusz-kietrza/
Motocaina.pl
https://www.motocaina.pl/artykul/
krolowa-driftu-karolina-pilarczykskradla-serca-na-jubileuszukietrza-400408.html
7skynews.pl
http://www.7skynews.pl/news/
21/14596/krolowa-driftu-karolinapilarczyk-skradla-serca-najubileuszu-kietrza.html
Radio Zachód
https://www.zachod.pl/314808/
motoryzacyjny-japfest-wpodzaganskim-tomaszowie/
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Lipiec Karolina Pilarczyk zakończyła nad morzem. Eventem promocyjnym dla marki
Petronas pożegnała lipiec. Sierpień zapowiada się równie intensywnie
07-08.08 Koszalin - runda Drift Open
14-15.08 Tomaszowo k/Żagania FlatoutFestival
21-22.08 Izdebki Izdebki Drift Show
28-29.08 Jastrząb k/Radomia Puchar Tor Jastrząb

Lipcowy show-biznes
Showbiznes w lipcu, idealnie wpisał się w motoryzacyjne trendy. I choć gra k Karoliny
był bardzo napięty, udało się uświetnić swoją obecnością dwa eventy.
VIP CROSS - offroadowa przeprawa dla gwiazd. Karolina i Mariusz znany już w
offroadzie team wzięli udział w wydarzeniu jako goście specjalni. Nie mogło być inaczej,
gdyż jeśli startowaliby w zawodach, żadna z gwiazd nie odważyłaby się z nimi
rywalizować, no bo jak tu rywalizować z mistrzami :) :) :)
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Pozdrowienia z Kołobrzegu

Excotic Rage - wyjątkowo
widowiskowy rajd
luksusowych samochodów.
Choć z uwagi na inne
zobowiązania Karolina nie
mogła wziąć udziału w
wydarzeniu, na zaproszenie
organizatorów uświetniła
swoją obecnością start
wyścigu

.
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Wysokość ekwiwalentu reklamowego
Karoliny Pilarczyk w lipcu 2021 r.
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