Medialne aktywności - wrzesień 2021

Sezon driftingowy powoli dobiega końca, ale nie oznacza to, że zawodowy
kalendarz Karoliny pustoszeje… jesień także zapowiada się bardzo aktywnie!

Driftingowe show w
Toruniu !

E-MEDIA :
Co za dzień
https://www.cozadzien.pl/
radom/driftowali-na-torzejastrzab/75705

Karolina Pilarczyk w tym sezonie driftingowym jest
prawdziwym wyzwaniem dla swoich sportowych rywali
- kto na nią tra a w bitwach, może być pewien, że czeka
go niejedna dogrywka! Jedyne ograniczenie to moc jej
silnika w sportowej maszynie bo umiejętności i
waleczność zasługują na prawdziwy podziw!
W Toruniu po trzech! dogrywkach zawody skończyła w
TOP8 nałowej rundy.

Polsat sport
https://www.polsatsport.pl/
lm/karolina-pilarczyk-sampowrot-roberta-kubicy-doformuly-1-jest-wielkimsukcesem_6996818/

Poznań
W stolicy
Wielkopolski we
wrześniu Karolina
gościła
dwukrotnie,
najpierw na
evencie dla fanów
organizowanym
przez Petronas i
Moya a później na
treningu autem
wyścigowym,
którym weźmie udział już na początku października w
Mistrzostwach Polski w Wyścigach Samochodowych. Kibice
mieli podwójną okazję spotkać się z naszą Mistrzynią
osobiście, z czego wielu skwapliwie skorzystało ;
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KAROLINA CK PILARCZYK

Jastrzabpost.pl
https://jastrzabpost.pl/imprezy/
gwiazdy-na-pokazie-deni-clerkto-sie-pojawil_1085669.html
Realnews.pl
https://realnews.pl/misspolonia-i-karolina-pilarczyk-zdlugim-warkoczem-na-4urodzinach-panek-clinic/

Zator
Kolejnym po Poznaniu przystankiem, gdzie Petronas i Moya
umożliwiły spotkanie fanów z Karoliną był Zator - to
miejsce kojarzy się prawie z tak dużą adrenaliną jak
drifting ;)

Moda i ja
https://modaija.pl/la-vita-ebella-pokaz-najnowszej-kolekcjideni-cler-jesien-zima-2021-22/

Shiny Garage podjęło się nie
lada wyzwania!

Superexpress

Doprowadzić do czystości driftingowi maszynę Karoliny to
czynność z gatunku „Mission impossible” ;). Tego
wyzwania podjęła się marka Shiny Garage, z którą Karolina
zaczęła niedawno współpracę. Efekt przeszedł najśmielsze
oczekiwania! Okazało się, że produkty marki świetnie
poradziły sobie z wszelkimi niedoskonałościami auta fuksjowy Raptor lśnił niczym diament ;)

https://www.se.pl/wiadomosci/
exclusive/plejada-gwiazd-napokazie-deni-cler-aa-fzXe-SidVnEqn.html
Allaboutlife.pl
https://allaboutlife.pl/
2021/09/06/la-vita-e-bellapokaz-najnowszej-kolekcji-denicler-jesien-zima-2021-22/
Obcasy.pl
https://obcasy.pl/la-vita-e-bellaczyli-pokaz-najnowszej-kolekcjiwloskiej-marki
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kobietamag.pl
https://kobietamag.pl/la-vita-ebella-pokaz-mody-deni-cler-najesien-zime-2021-22/
Businesswomanlife.pl
https://businesswomanlife.pl/
gwiazdy-w-bieli-na-4urodzinach-panek-clinic/

Przy okazji, rma postanowiła zdradzić Karolinie tajniki
produkcji najnowszego preparatu - D-Tox Liquid to produkt,
dzięki któremu w skuteczny sposób można usunąć z
powierzchni lakieru i felg metaliczne cząsteczki oraz osad z
pyłu klocków hamulcowych - to prawdziwa bestia i do tego
w kolorze różowym :) - analogia nieprzypadkowa ;)

Gazeta krakowska
https://gazetakrakowska.pl/
swieto-czterech-kolek-wzatorze-na-stacji-paliw-moyabedzie-czekac-moc-atrakcji/ar/
c4-15815824
BlogStar
https://blogstar.pl/4-urodzinypanek-clinic/
Interia lm.pl
https:// lm.interia.pl/
wiadomosci/news-diablowyscig-o-wszystko- lm-jakiegowczesniej-w-polscenie,nId,5498096
Wielkopolskamagazyn.pl

Charytatywnie
Wykorzystując kilka wolnych od zajęć sportowych dni we
wrześniu, Karolina odwiedziła dwa schroniska - jej potrzeba
niesienia pomocy zwierzętom to ważny aspekt życia. Dzięki
jej komunikacji poprzez social media, w jeden dzień udało
się znaleźć dom dla kilku piesków z obu schronisk! Brawo
za wielkie serce i zaangażowanie !

https://
wielkopolskamagazyn.pl/
karolina-pilarczyk-polskakrolowa-driftu-w-poznaniuakcja-petronas-syntium-pitstop-na-stacji-moya-zdjecialm/
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E-MEDIA :

Showbiznes
K jak kobieta P jak piękna !
„Czasami po zawodach, lubię wskoczyć w szpilki a kombinezon zamienić na sukienkę” tak w jednym z wywiadów przyznała Karolina. Showbiznes docenia piękno, a Karolina na
wrześniowych eventach olśniła i … zaskoczyła fryzurą ;
Jako Ambasadorka prestiżowej kliniki medycyny estetycznej Panek Clinik, na urodzinach
organizowanych przez nich w klimacie antycznej Grecji , Karolina lśniła niczym bogini!
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Na pokazie prestiżowej marki Deni Cler Karolina doceniła prostotę i elegancję
prezentowanych kreacji, nieprzypadkowo sama wybierając taki zestaw :)

Październik zacznie się … szybko ;)
Mała zapowiedź tego, co już w pierwszych dniach października, nasza relacja - w
kolejnym magazynie :
https://wrc.net.pl/ll-gwiazda-tvn-i-drifterka-powalcza-w-poznaniu
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Wysokość ekwiwalentu reklamowego
Karoliny Pilarczyk we wrześniu 2021 r.
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