KAROLINA CK PILARCZYK
Medialne aktywności - kwiecień 2020
Dla niektórych pandemia to upadek biznesu, dla innych sposób na realizację ciągle
odkładanych projektów a jeszcze dla innych okazja do samorozwoju. Jak z
pandemią i brakiem możliwości driftowania radzi sobie Mistrzyni? Misją Karoliny
stało się utrzymanie siły i optymizmu u ludzi co fani bardzo doceniają odwdzięczając
się aktywnością i ogromnymi zasięgami w sieci!
E-MEDIA :
Styl.pl
https://www.styl.pl/magazyn/
news-karolina-pilarczyknajslynniejsza-polskablachara,nId,4432499
Plejada:
https://plejada.pl/wideo/
koronawirus-karolinapilarczyk-zachwala-dzialaniarzadu-w-szwecji/brnx64f
Plejada
https://plejada.pl/wideo/
koronawirus-w-polsceraporty-epidemiologowpokazuja-ze-nie-jest-taktragiczne/n4449h5

Rozpoczęcie sezonu
driftingowego
Jak wcześniej zapowiadała, 4. kwietnia 2020
roku Karolina Pilarczyk na konferencji
prasowej, oficjalnie ogłosiła otwarcie sezonu
driftingowego. Z zachowaniem wszelkich
standardów bezpieczeństwa, Karolina wraz z
Mariuszem Dziurleja w towarzystwie jedynie
operatora i fotografa podsumowali zeszły rok,
zaprezentowali widzom swoje auta
driftingowe, przedstawili Sponsorów oraz
opowiedzieli o tegorocznych planach. Relację
na Fanpage’u Karoliny obejrzało ponad 80
tysięcy widzów!

Motocaina
https://www.motocaina.pl/
artykul/karolina-pilarczykrozpoczela-sezon-driftingowywirtualna-prezentacja-zrekordowaogladalnoscia-45171.html
Newseria
https://lifestyle.newseria.pl/
wszystkie-newsy/karolina-
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E-MEDIA :
Niezależna.pl
https://niezalezna.pl/321344-tobyla-milosc-od-pierwszegoposlizgu-dzieki-niej-spelnilamarzenia
Ifakty.pl
https://ifakty.pl/2020/04/
karolina-pilarczyk-driftcalkowicie-zmienil-moje-zyciena-poczatku-bylo-bardzo-trudnoponiewaz-nie-mialam-wsparciawiedzy-i-pieniedzy-77624/
Radio Świnoujście
https://www.radioswinoujscie.pl/
karolina-pilarczyk-driftcalkowicie-zmienil-moje-zyciena-poczatku-bylo-bardzo-trudnoponiewaz-nie-mialam-wsparciawiedzy-i-pieniedzy/
twojemiasto.pl
https://twoje-miasto.pl/art-stylzycia/karolina-pilarczyk-driftcalkowicie-zmienil-i127365
Plejada
https://plejada.pl/newsy/
koronawirus-w-polsce-karolinapilarczyk-nie-moze-spelnicswojego-telewizyjnego/
jbqn4wb

#zostańwdomu
Kwiecień to był miesiąc, w którym życie z
biur i ulic przeniosło się do sieci.
Cały świat zaczął się komunikować ze sobą
wirtualnie.
Nie inaczej miało to miejsce w przypadku
Karoliny. Wszystkie wywiady i wystąpienia
medialne odbywały się przez telefon, Skype i
inne komunikatory internetowe.
Począwszy od wywiadów radiowych poprzez
telewizyjne a na live’ach i czatach z fanami
skończywszy.
Karolina w wywiadach opowiadała jak
sytuacja epidemiologiczna wygląda w
motorsporcie oraz czym w tym czasie
zajmują się kierowcy driftingowi.
Na prowadzonych przez siebie spotkaniach z
fanami na żywo zachęcała do realizowania
swoich pasji, podtrzymywała na duchu i
dodawała odwagi którym takie wsparcie było
potrzebne. Karolina na swoje spotkania
zapraszała także wartościowych gości,
innych zawodników drigftingowych czy
organizatorów zawodów, tak żeby fani z tzw.
Pierwszej ręki mogli się dowiedzieć
najbardziej aktualnych informacji.
Wśród tematów poruszanych przez Karolinę
dużym zainteresowanie cieszy się np.
wirtualny spacer po Muzeum Sportu który
odbył się na kanale Instagram Karoliny.

Motocaina.pl
https://www.motocaina.pl/
artykul/karolina-pilarczykmusiala-przerwac-zdjecia-donowego-programu-przezepidemiekoronawirusa-45831.html
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E-MEDIA :
newseria.pl
https://lifestyle.newseria.pl/
wszystkie-newsy/karolinapilarczyk,p1395568084

Wirtualny miesiąc w
mediach:

kobietawkrakowie.pl
https://kobietawkrakowie.pl/tag/
karolina-pilarczyk/
Wirtualnemedia.info
http://www.wirtualnemedia.info/
karolina-pilarczyk-chcialabymzobaczyc-kobiety-w-formule-1
superexpress.pl
https://www.se.pl/wiadomosci/
gwiazdy/karolina-pilarczykepidemia-przerwala-zdjecia-donowego-programu-krolowejdriftu-aa-EUuq-QS6H-A7wA.html
Plejada
https://plejada.pl/zdjeciagwiazd/kuba-wojewodzki-madrogi-samochod-jakie-auta-majapolskie-gwiazdy-zdjecia/80s0cz0

https://www.polskieradio.pl/10/499/Artykul/
2490756,Karolina-Pilarczyk-sezon-driftowyzaczelam-w-internecie

polskieradio.pl
https://www.polskieradio.pl/
7/163/Artykul/
2491399,Koronawirus-w-PolsceWymieniac-teraz-opony-czy-nie
https://www.polskieradio.pl/
7/5357/Artykul/
2494272,Jedynka-w-drodze-18kwietnia-godz-0206
mototarget.pl
http://www.mototarget.pl/
news,karolina_pilarczyk_zaufala_
produktom_petronas,26376.html
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Tematyczne spotkania ze Sponsorami
Jednym ze sposobów na dostarczenie fanom nie tylko rozrywki ale przede
wszystkim cennych informacji, jest cykl w którym Karolina przedstawia sylwetki
swoich sponsorów.
Dla każdego z nich dedykowany jest osobny tydzień, podczas którego fani mają
okazję poznać daną firmę bliżej, dowiedzieć się o niej wielu ciekawych
informacji oraz poznać całą ofertę. Na koniec można wziąć udział w konkursie i
wygrać cenne nagrody związane z daną marką.
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Statystyki dotyczące zasięgu oraz ekwiwalentu
reklamowego Karoliny Pilarczyk w kwietniu 2020 r.
Zasięgi: 8,1 mln
Ekwiwalent 1,1 mln zł

Polska uczy się żyć z pandemią. Przed nami odmrażanie kolejnych sektorów
związanych z życiem w Polsce. Wkrótce Karolina Pilarczyk będzie mogła zacząć
trenować a zapewne w drugiej połowie roku powrócą na tory zawody
driftingowe, czego Karolinie i sobie bardzo mocno życzymy!
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