KAROLINA CK PILARCZYK
Medialne aktywności - grudzień 2021

Grudzień, choć bez zawodów, to jednak był aktywny u Karoliny . To czas na
działania charytatywne, promowanie bezpieczeństwa i mały „romans” z
wirtualnym światem wyścigów ;).
EMEDIA :
jastrzabpost.pl
https://jastrzabpost.pl/exclusive/
karolina-pilarczyk-komentujejazde-po-alkoholukozidrak_1126900.html

Wielki Test TVP o
bezpieczeństwie !
Jeśli w mediach, w programach telewizyjnych jest
mowa o bezpieczeństwie, to Karolina jest naturalnym
wyborem producentów. W wielkim Teście TVP na temat
bezpieczeństwa także nie mogło zabraknąć jej osoby.
Wiedza z zakresu bezpieczeństwa na drodze, to
Karoliny mocna strona.

realnews.pl
https://realnews.pl/maja-hyzyanna-powierza-i-karolinapilarczyk-w-charytatywnympokazie-gwiazdy-dzieciom/

Pytanie na Śniadanie
Kolejnym programem, który często porusza zagadnienia
motoryzacyjne i omawia je z naszą ekspertką to Pytanie na
Śniadanie. W grudniowym odcinku, Karolina dawała rady
młodym kierowcom - warto je sobie wziąć do serca, gdyż
były to praktyczne wskazówki właściwie do każdego
uczestnika ruchu drogowego: https://
pytanienasniadanie.tvp.pl/57258630/tragiczny-wypadek-wtomaszowie
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E-MEDIA :
blogstar.pl
https://blogstar.pl/gwiazdydzieciom-kolejna-edycjacharytatywnego-pokazu-mody-zanami/
se.pl
https://www.se.pl/wiadomosci/
exclusive/gwiazdorski-pokazmody-na-rzecz-potrzebujacychdzieci-aa-aVvd-R4Fe-rETy.html

Polsat News
Po TVP, o Karolinę upomniał się także Polsat News, który
swoje wiadomości dotyczące bezpieczeństwa w ruchu
drogowym także wsparł wypowiedzią ekspercką Naszej
Mistrzyni.

Jastrzabpost.pl
https://jastrzabpost.pl/imprezy/
gwiazdy-na-charytatywnympokazie-mody-zdziecmi_1126619.html
DDTVN
https://dziendobry.tvn.pl/styl-zycia/
szymon-chwalisz-tworcawoodstockowych-gitar-5536424
TVP 3 Regiony
https://regiony.tvp.pl/
57582619/22122021

Wyścigi, ale w świecie
wirtualnym
Po autorytet Karoliny sięgnął w grudniu również świat
wirtualny. Organizatorzy ogólnopolskiego turnieju Forza
Horizont zaprosili Karolinę do komentowania na żywo
wirtualnych wyścigów, w których wygraną była przejażdżka
off-rondowa z Karoliną. Zainteresowanie udziałem było tak
ogromne, że organizatorzy musieli wcześniej niż planowali
zakończyć możliwość zapisania się na listę startową!

BlogStar.pl
https://blogstar.pl/swiatecznespotkanie-w-panek-clinic/
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Świątecznie i charytatywnie
Po woli wyhamowując, przed świątecznym odpoczynkiem, Karolina wzięła udział w
świątecznym spotkaniu z marką Herbapol, gdzie pod czujnym okiem Szefa marki
przygotowywała wegańska świecę zapachową. Oraz po raz kolejny wystąpiła w roli
modelki na cyklicznym pokazie mody „Gwiazdy - dziecim”. Ta edycja była dedykowana
zimowym strojom, które tra ły do dzieci z najuboższych rodzin w grodzisku
Mazowieckim i okolicach.

fi
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Wysokość ekwiwalentu reklamowego
Karoliny Pilarczyk w grudniu 2021 r.

4

