KAROLINA CK PILARCZYK
Medialne aktywności - marzec 2020
Choć ogólnoświatowa pandemia zatrzymała start zawodów driftingowych
oraz zamroziła w czasie wiele projektów i aktywności. Nie zatrzymała
Karoliny Pilarczyk.
E-MEDIA :
Ifakty:
https://ifakty.pl/2020/03/
karolina-pilarczyktrzymam-kciuki-zaroberta-kubice-pokazujeklase-jest-fighterem-zktorego-trzeba-bracprzyklad-55983/
Newseria:
https://
lifestyle.newseria.pl/
wszystkie-newsy/karolinapilarczyk,p843678469
Wirtualne Media Info

IplaTV i nowy program o
driftingu!
W marcu ruszyły zdjęcia do nowego programu
na temat driftingu. Projekt który pokaże
światy zawodników driftingowych,
poprowadzi Karolina Pilarczyk oraz
Mariusz Dziurleja. Dyscyplina pokazana
będzie zarówno przez pryzmat
technologiczny, ale też i ludzki. Każdy
znajdzie tam coś dla siebie interesującego a
sam program zapowiada się niezwykle
ekscytująco.
Niestety z uwagi na sytuację, zdęcia zostały
chwilowo wstrzymane, a nam pozostaje
uzbroić się w cierpliwość. W oczekiwaniu na
dalsze szczegóły.

http://
www.wirtualnemedia.info/
karolina-pilarczyktrzymam-kciuki-za-robertakubice
Mobilitynews
https://mobilitynews.pl/
10-jubileuszowy-plebiscytmobility-trendsrozstrzygniety/
infomarket.pl
https://
www.infomarket.edu.pl/
articles/show/39286
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E-MEDIA :
twojemiasto.pl - sieć
miejskich portali - 511
stron
https://jaworzno.twojemiasto.pl/art-motoryzacja/
karolina-pilarczyk-trzymamkciuki-za-i123743

Mobility Trends
Gala Mobility Trends odbywająca się na
początku marca była ostatnią z medialnych
eventów na który została zaproszona Karolina
Pilarczyk. A że technologie i wszystkie
związane z nią nowości są Karolinie bliskie,
nie mogło jej tam nie być.

Interia
https://m.interia.pl/interiatv/video,vId,2851547
beautyshow.pl
http://www.beautyshow.pl/
2020/03/12/10jubileuszowy-plebiscytmobility-trendsrozstrzygniety/
Wirtualna Polska
https://www.wp.pl/?
s=https://wawalove.wp.pl/
jak-w-szybkich-iwscieklych-warszawskapolicja-i-karolina-pilarczykwalcza-z-piratamidrogowymi-648848622963
2641a&src01=f1e45

Zdaniem eksperta
Jako ekspert od bezpiecznej jazdy, Karolina
została także poproszona o skomentowanie
nowych przepisów w ruchu drogowym. Swoją
opinię wyraziła na antenie TVN 24

wheel-sister.at
https://www.wheelsisters.at/blog-karolinapilarczyk/
BlogStar.pl
https://blogstar.pl/karolinapilarczyk-motorsport-wczasach-epidemii/
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E-MEDIA :
Meloradio

oraz dzień później w telewizji śniadaniowej
Dzień Dobry TVN

Motocaina:
https://www.motocaina.pl/
artykul/karolina-pilarczykzapowiada-prezentacje-autdriftingowychonline-44328.html

RallyandRace
http://rallyandrace.pl/
motorsport-w-czasachepidemii/

wpolsce.tv

https://dziendobry.tvn.pl/a/jazda-na-rondziezasady-ruchu-kierunkowskazy

Charytatywnie
Nie od dziś wiadomo, że tam gdzie potrzebna
jest pomoc i medialne wsparcie istotnych
akcji, można liczyć na Karolina Pilarczyk. W
marcu wsparcia kampanię mającą na celu
zwrócenie uwagi na konieczność finansowania
badań nad glejakiem - niezwykle
niebezpiecznym guzem mózgu. Karolina wraz
z plejadą wielu znanych gwiazd, wzięła udział
w charytatywnej sesji zdjęciowej
komunikującej ten aspekt.

https://youtu.be/zwbMZj0BRI
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9 marca w Gazecie Wyborczej ukazał się profesjonalny dodatek dotyczący
przygotowaniom auta do sezony wiosennego a w nim wywiad z Karoliną,
którego rozszerzenie przeniesiono także na strony internetowe:

https://www.samochoddlaciebie.com/znani-kierowcy/caly-czas-cos-sie-dzieje/

13 marca Polska zaczęła ogólnonarodowy program #zostanwdomu mający na
celu spowolnienie rozprzestrzeniania się korona wirusa. Działania medialne
Karoliny Pilarczyk zostały przeniesione w świat wirtualny.
Karolina oraz jej team manager skupili się na przygotowaniach związanych z
kwietniową konferencją on-line prezentującą auta driftingowe na nadchodzący
sezon a wszelkie wywiady medialne odbywały się zdalnie z użyciem
komunikatorów internetowych.
Aktywnie spędzają także czas w ramach swoich social mediów organizując
regularnie transmisje live dla fanów.
https://www.facebook.com/KarolinaPilarczykProfessionalDriftDriver/
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Marcowy raport dotyczący zasięgu oraz ekwiwalentu
reklamowego Karoliny Pilarczyk
Zasięgi: 3,6 mln
Ekwiwalent 530,4 tys zł
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