KAROLINA CK PILARCZYK
MEDIALNE AKTYWNOŚCI - PAŹDZIERNIK 2022
Wraz z nadejściem jesieni skończył się sezon zawodów driftingowych. Karolina Pialrczyk w
tym czasie swoje aktywności przenosi na inne obszary związane z motorsportem - u niej
zawsze dużo się dzieje ;).
EMEDIA :
Pytanie na śniadanie TVP 2
https://pytanienasniadanie.tvp.pl/
64221708/quiz-serialowe-pojazdy

jastrzabpost.pl
https://www.youtube.com/watch?
v=gaX8zyh3fr0

Koniec sezonu na torze w
Toruniu
Tegoroczny sezon driftingowy Karolina Pilarczyk
zakończyła zawodami serii Drift Open w Toruniu. Auto,
podobnie jak na zawodach wcześniejszych zachowywało
się dosyć kapryśnie, co nie przeszkodziło jednak naszej
drifterce w zaliczeniu kilku spektakuranych przejazdów
oraz w sptkaniu się z rzeszą licznie odwiedzających jej
stanowisko kibiców.
„To był dla mnie jeden z najtrudniejszych sezonów, nauczył
mnie wiele, wymagał cierpliwości i pokory ale i pokazał,
że stać mnie na wiele, z optymizmem patrzę na przyszły
rok. Plany są ambitne, chcemy wrócić na tory w Europie i
USA. Trzymajcie kciuki.” Powiedziała Karolina swoim
fanom.

plejada.pl
https://plejada.pl/zdjecia-gwiazd/
katarzyna-cichopek-podkreslilawdzieki-w-czerwieni-krolowa-zyciawybrala-koronki/5zf0k9n
tokfm.pl
https://audycje.tokfm.pl/podcast/
130451,Kobiece-i-meskie-spojrzeniena-temat-sportow-motorowychRozmawiamy-z-Karolina-Pilarczyk-iMikolajem-Miko-Marczykiem
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E-MEDIA :
Uwaga TVN
https://uwaga.tvn.pl/reportaze,2671,n/
mieszkaja-ze-swiniami-traktuja-swiniejak-zwierzeta-domowe,352511.html

faktykaliskie.pl
https://www.faktykaliskie.info/artykul/
45017,sportowcy-dla-psierocincanowy-wyjatkowy-projekt-fundacji
malopolskaonline.pl

https://www.malopolskaonline.pl/
aktualnosci,Zbroimy_ukraine-34587.ht
ml

Motorsport - Biznes Bezpieczeństwo
Co ma wspólnego motorsport z biznesem i
bezpieczeństwem w świecie wirtualnym? Jak się okazuje
bardzo dużo.
Świat wirtualnego bezpieczeństwa, czyli branża IT z
powodzeniem może czerpać z motorsportu rozwiązania
dotyczące procedur, zasad i sposobów na zabezpieczenie
podsystemów. A najlepiej wie o tym osoba-specjalistka ,
która umiejętnie łączy wiedzę i doświadczenie obu branż. Z
wykształecenia informatyk, z zamiłowania kierowca
motorsportu, czyli nik inny jak właśnie ona - Karolina
Pilarczyk.
Konferencję Security Trends 2022 Greeneris dla branży
IT poprowadziła w towarzystwie swojego Team Managera,
Mariusza Dziurleja z którym merytotycznie tłumaczyli
uczestnikom zasady przenikania sie tych dwóch
rzeczywistości. Ich wykład spotkał sie z ogromnym
uznaniem a uczestnicy przyznali, że dzięki tej wiedzy
dostrzegają wiele przestrzeni na zastosowanie rozwiązań z
motorsportu w soich systemach informatycznych dla
dużych korporacji.

polskatimes.pl.pl
https://i.pl/jej-auto-ma-500-koni-aleona-nigdy-nie-przekroczyladozwolonej-predkosci-polska-krolowadriftu-tylko-u-nas-w-instahistoriach/ar/
c2-16976673
sportowy24.pl
https://sportowy24.pl/jej-auto-ma-500-koniale-ona-nigdy-nie-przekroczyladozwolonej-predkosci-polska-krolowadriftu-tylko-u-nas-w-instahistoriach/ar/
c2-16976673
blogstar.pl

https://blogstar.pl/sportowcy-dlapsierocinca/
haloursynow.pl
https://www.haloursynow.pl/artykuly/
polnadzy-majdan-saleta-i-omielanczukznani-sportowcy-dlapsierocinca,21038.htm
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E-MEDIA :
Twój Styl
https://app.newspointpress.pl/
articles?
t=article&aid=press_0bc43961f651a4
cb8eeb3920cb3f604d

SKODA edukuje poprzez
rozmowy z Mistrzami !
Po autorytety w dziedzinie motorsportu sięga także marka
SKODA, zapraszając na swoje webinary najlepszych. O
swoich motorsposrtowym życiu opowiadała w
październikowym odcinku nasza Mistrzyni, Karolina
Pilarczyk oraz kierowca rajdowy Miko Marczyk. Rozmowę
można wciaż obejrzeć na stronie Skody pod linkiem: https://
www.facebook.com/skodapolska/videos/1188194275064458

mobimaniak.pl
https://www.mobimaniak.pl/342329/
koneser-technologicznie-juz-w-tesobote-wejscie-jest-za-darmo/
vnexplorer.pl
https://vnexplorer.net/czerwonydywan-pelen-gwiazd-na-premierzefilmu-niewidzialna-wojna-patryka-vegis4616508.html
zeberka.pl
https://www.zeberka.pl/lifestyle/
czerwony-dywan-pelen-gwiazd-napremierze-filmu-niewidzialna-wojnapatryka-vegi/
kozaczek.pl
https://www.kozaczek.pl/zanurz-sie-wpiekno-i-kulture-mody/

Internet nie zapomina !
O tym, że w sieci nic nie ginie, wie każdy - dobitnie
przekionała się o tym karolina, gdy na zaproszenie nowego
portalu www.i.pl została poproszona o skomentoweanie
kilku swoich zdjęć. Jak sama przyznała przy nagraniu wciąż
si eśmiała, przypominając sobie pokazywane przez redakcję
momenty - materiał wciąż można obejrzeć on-line:
https://i.pl/jej-auto-ma-500-koni

rp.pl
https://www.rp.pl/biznes/art37262351koneser-technologicznie
wtonacjikultury.pl

https://wtonacjikultury.pl/2022/10/04/
wtonacjirozmowy-tomasz-lubert-po-on-a-nie-mamy-juz-takich-poprockowych-zespolow/
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Budowanie relacji z klinetami
Budowanie relacji z klientami to nie tylko wymóg czasów wspoółczesnych ale także
sposób na pozyskanie nowych. Tą wiedzę świetnie wykorzystał jeden z Partnerów
biznesowych Karoliny Pilarczyk, marka Petronas, która zostganizowała cykl spotkań w
autoryzowanych warsztatach w całej Polsce.
Karolina Pilarczyk z Mariuszem Dziurleja wyruszyli w trasę, odwiedzając warsztaty i
przyglądając się temu, jak wygląda praca z tą prestiżową marką. Karolina, jak wiadomo
pracuje z najlepszymi markami, które kompleksowo świadczą swoje usługi w danym
segmencie. Szcześliwcy, którzy spotkali się z naszą parą potwierdzają wysoką jakość usług
świadczonych przez Petronas a wizytę Mistrzowskiej pary traktowali jak wydarzenie
najwyższej rangi - sytuacja wygrana dla wszystkich trzech stron: warsztatów, marki
Petronas oraz najpopularniejszego teamu drifterskiego w Polsce.
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W obronie zwierząt!
Jest jedna sfera, dla której karolina Pilarczyk, niezależnie od tego jak bardzo jest zajęta,
zawsze znajdzie czas! To im poświęca cały czas wolny i oddaje swoje serce. Mowa
oczywiście o .. zwierzętach!
W październiku udział wzięła w dwóch bardzo ważnych akcjach.
1) Akcja „Zerwijmy łańcuchy” na ma celu uświadomić społeczeństwu cierpienie psów
trzymanych na łańcuchach. Sytuacja choć z roku na rok wydaje się poprawiać, wciąż
wymaga nagłaśniania i wzywania na to aby uwrażliwiać się na złe traktowanie zwierząt
domowych.

2) Druga akcja, o której już wspominaliśmy to kalendarz na rzecz stowarzyszenia
Psierociniec - pomyslodawcą i czynnym uczetnikiem w realizacji projektu była
Karolina Pilarczyk, jednym z bohaterów, którzy użyczli swojego wizerunku - Mariusz
Dziurleja. Nasza para wsparła wydarzenie promujące kalendarz aby w ten sposób
zebrać niezbędne środki na zakup działki, na której ma powstać przestrzeń dla tych
zwierząt, które ze strony człowieka spotkały sie z odrzuceniem i okrucieństwem.
Kalendarz „Sportowcy dla Pierocińca” można kupić TUTAJ , to na prawdę wspaniały
prezent nie tylko dla kogoś ale także dla siebie, wszak pomaganie uszlachetnia właśnie
tego, który pomoc niesie :).
Uroczysta gala była także okazją aby mianować Karolinę pierwszą w historii
Ambasadorką Piserocińca - nikt jak ona nie zasługuje na taki tytuł!
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Na salonach … nie tylko showbiznesowych
Działania na rzecz ziwrząt to nie jedyne aktywności związane z showbiznesem w
październikowym kalendarzu Karoliny. Pod koniec miesiąca, Karolina z okazji 5 urodzin
Panek Clinic olśniła na czerwonym dywanie. Nie od dziś wiadomo, że nasza para równie
swobodnie co na Torach motorsportowych, w warsztatach czy spacerach z psami czuje się
w blasku felszy na czerwonym dywanie. I trzeba przyznac, że prezentują się tu równie
spektakularnie ;)

Niemalże wprost z eventu, Karolina i
Mariusz przesiedli się do … samolotu
aby wylądować w … Las Vegas.
I chociaż potocznie mówi się, że „co
się wydarzyło w Vegas, pozostaje w
Vegas” to my państwu zdradzimy co
działo sie na najbardziej prestiżowych
targach motoryzacyjnych dla biznesu
w USA: SEMA SHOW, ale to już w
kolejnym biuletynie, a wczesniej na
pewno w relacjach na katale YT
Karoliny Pilarczyk.
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Co nowego na kanale YT?
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Wysokość ekwiwalentu reklamowego
Karoliny Pilarczyk w październiku 2022 r.
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