KAROLINA CK PILARCZYK
Medialne aktywności - sierpień 2021

Od morza po góry.. - w sierpniu Karolina kolejny raz przejechała całą Polskę
rozkochując w driftingu i motoryzacji kolejnych fanów. Tylko na jej profilu
na Facebook-u, relacje obejrzało ponad 240 tys osób!
E-MEDIA :

Koszalin oniemiał !

Polskie Radio Kołobrzeg

Kolejna runda Drift Open, która odbyła się w
Koszalinie była jedną z najbardziej widowiskowych w
tegorocznym sezonie.
Głównie za sprawą
Karoliny Pilarczyk,
która w parze z Jakubem
Smuszkiewiczem
pokazała nie lada
ewolucję i istotę
driftingu, czyli
kontrolowanego,
precyzyjnego poślizgu.
Para przejechała w
odległości kilku
milimetrów od siebie,
czym zasłużyła na
nagrodę za najbardziej
widowiskowy przejazd
zawodów! Kibice, nie pamiętali kto wygrał zawody, ale
pamiętają do dziś, kto zrobił na nich największe
wrażenie ;). Post z tym przejazdem na Karoliny FB
został udostępniony ponad 50 razy
https://www.facebook.com/
KarolinaPilarczykProfessionalDriftDriver/videos/
577678636691672

https://www.polskieradio.pl/
7/163/Artykul/2716751

Informacje.Kolobrzeg
https://
www.informacje.kolobrzeg.
pl/sport/13526-milosc-odpierwszego-poslizgu
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E-MEDIA :
RadioZachod
https://www.zachod.pl/320113/
w-tomaszowie-trwamotoryzacyjne-swieto/
RadomMoto
https://radommoto.pl/
artykul-120304-jestes-fanemdriftu-beda-emocjonujacezawody.html
TerazKrosno
https://www.terazkrosno.pl/
wydarzenia/23-kultura/5903spotkanie-motoryzacyjne-zkarolina-pilarczyk-i-budda

Przystanek: Flatout
Po emocjach w Koszalinie, Karolina gościła na kolejnej
motoryzacyjnej imprezie: Flatout Festiwal gdzie nie tylko
driftowała ale także jeździła swoim autem wyścigowym.
Fani oczywiście byli zachwyceni. Z przyjemnością
oglądali Karolinę w przejazdach oraz licznie gościli na jej
stanowisku, gdzie wyeksponowane były wszystkie
sportowe maszyny naszej Mistrzyni. Liczne były też
tłumy przychodzące na spotkania z Karoliną i jej
zespołem organizowane na scenie głównej, którzy z
zainteresowaniem słuchali jej historii, opowiadań o
konstrukcjach aut i inspiracjach, oraz o doświadczeniach z
zawodów i planów zdjęciowych ;)

Krosno112.pl
https://krosno112.pl/
aktualnosci/inne/item/12096budda-i-karolina-pilarczykspotkali-sie-z-fanami-naparkingu-arge.html
Polsatnews2
https://app.newspointpress.pl/
articles?
t=article&aid=press_1e4d8c00d
f02dce0797dc6dfa41de228
Przeambitni.pl
https://przeambitni.pl/glowackizawierucha-i-pilarczyk-napremierze- lmu-mistrz-zdjecia/
BlogStar.pl

https://blogstar.pl/shinygarage-stawia-na-motorsportkarolina-pilarczykambasadorka-marki/
plejada.pl
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https://plejada.pl/zdjeciagwiazd/plejada-polskichaktorow-na-premierze- lmumistrz-krolowala-czern/
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Gorąco może być nie tylko z powodu pogody ale np. z powodu rundy górskiej Izdebki
Drift Show, podczas której drifterzy pokonywali kręte, górskie drogi sunąć w drifcie z
prędkością ponad 120 km/h .. niestety nie wszystkim udało się osiągnąć metę.. - taka trasa
nie wybacza błędów...
Karolina, jak sama przyznaje, uwielbia rundy górskie i z pokonaniem trasy nie miała
problemów. Świetnie zaprezentowała się na trasie i jak zawsze rozdała mnóstwo
autografów licznie przybyłej publiczności.

Puchar Toru Jastrząb!
Driftingowe zmagania w sierpniu Karolina zakończyła w Radomiu na drugiej edycji
zawodów o Puchar Toru Jastrząb, ukończywszy zawody na wysokiej, 7 pozycji. Tym
razem Karolina gościła na zawodach przedstawicieli show-biznesu. Jej zmagania śledzili
dziennikarka Monika Richardson oraz jeden z najbardziej znanych prezenterów pogody i
podróżnik - Jarosław Kret. Oboje byli zachwyceni ;
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W górach bywa gorąco!

W sierpniu, pomiędzy zawodami, Karolina brała udział także w akcjach promocyjnych
jednego z naszych partnerów, marki Petronas. Spotkanie w Kołobrzegu owocowało w
zapoznanie z driftingiem nowych fanów oraz wywiadami dla lokalnych mediów.
Kolejne, tuż przed zawodami w Izdebkach dało możliwość zaprezentowania się młodszej
publiczności i opowiedzenia im o pięknie motosportu.

Promocja naszych partnerów - nowa marka!
Miło nam także poinformować o nawiązaniu współpracy partnerskiej z nową marką, rmą
Shiny Garage - producentem najwyższej jakości produktów do pielęgnacji aut.
Jak widać promocja poprzez motorsport ma wielki potencjał - marce dziękujemy za
zaufanie i witamy w zacnym gronie naszych parterów!
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Promocja naszych partnerów!

http://www.proto.pl/aktualnosci/ambasadorzy-marek-karolina-pilarczyk-dla-shinygarage

Show biznes z mottem „mistrza”
Pomimo napiętego kalendarza, Karolina wzięła udział w dwóch ważnych imprezach
medialnych. Pierwszym z nich była premiera wprowadzenia na polski rynek platformy
telewizyjnej VIAPLAY. Z uwagi na dużą ilość sportu oferowaną przez platformę,
właścicielom bardzo zależało aby do współpracy promocyjnej przy wprowadzeniu marki
pozyskać Mistrzów :), o Karolinę zabiegał sam Anders Jensen, prezes i dyrektor generalny
NENT Group.
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W prasie
Jeden z tygodników przepytał Karolinę o to, co nasza Mistrzyni zabiera ze sobą do walizki
udając się w tak liczne podróże - jej zawartość może zaskoczyć ;)
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Mistrzowskim mottem wybrzmiała także premiera lmu „Mistrz” na którym gościła
Karolina. Film opowiada o sile, determinacji i spełnianiu marzeń w ekstremalnie trudnych
warunkach.. jak przyznała Karolina „historia bardzo inspirująca i zmuszająca do głebokiej
re eksji”.

Wysokość ekwiwalentu reklamowego
Karoliny Pilarczyk w sierpniu 2021 r.
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