
KAROLINA CK PILARCZYK 
MEDIALNE AKTYWNOŚCI – MAJ 2020 

Zespół Karoliny Pilarczyk wraca do gry!! Po kolejnych odmrożeniach 

przyszedł czas na Motorsport!  

TRENINGI NA TORACH 

24 maja odbył się pierwszy trening po prawie 3 miesięcznej przerwie. 

„Nie ukrywam, że jak jechaliśmy na trening, to uczucie ekscytacji 

spowodowanej powrotem na tor mieszało się z uściskiem w żołądku i 

myślami – czy ja pamiętam jak to się robi? Czy wszystko będzie ok?” – 

wspomina Karolina. Dodatkowo niepewnym elementem był fakt, że był to 

też pierwszy test dla samochodu po jego zimowym serwisie. 

TRENING NA TORZE JASTRZĄB 

Pierwszy trening odbył się na Torze Jastrząb zachowując wszystkie 

zasady bezpieczeństwa. Zespoły zostały ograniczone tylko do jednego 

mechanika, a całe wydarzenie odbywało się bez udziału publiczności. 

Wszystko odbyło się bez większych problemów. Rapotor czyli Nissan 

200sx z wolnossącym LS3 6.2 V8 świetnie się sprawował podczas całego 

treningu, a Karolina bardzo szybko się w niego wjeździła. Podczas tego 

treningu zespół nie postawił sobie żadnych celów – najważniejsze było 

sprawdzenie auta i rozruszanie się po przerwie. 

„Uśmiech nie schodził mi z twarzy. Nie 

sądziłam, że aż tak mi tego brakowało! 

Bardzo się cieszę, że wróciliśmy na tor i już 

mamy rozpisany pełny kalendarz działań”. 

— skomentowała Karolina 

 

TRENING NA TORZE KIELCE 

1.06 odbył się drugi trening – tym razem na torze Kielce i był to 

prawdziwy Dzień Dziecka! Tor Kielce jest słynne z bardzo szybkiej trasy 

gdzie prędkości wejścia przekraczają 170km/h! Karolina była w swoim 

żywiole! Jest jedną z nielicznych kobiet na skalę Europy, która nie boi się 

dużych prędkości i niebezpiecznych tras, dlatego widzowie z wielkim 

entuzjazmem przyglądali się jej jeździe na torze. Do Karoliny przyszło też 

bardzo dużo fanów stęsknionych za bezpośrednim kontaktem.  

Ten piękny trening został przerwany przez ukręcony wał, ale i tak ta 

awaria nie popsuła humoru całego Zespołu. Po powrocie do domu szef 

zespołu Mariusz Dziurleja od razu zajął się usuwaniem awarii, gdyż 

kalendarz jest dość napięty. Następny trening 21.06!  

E-MEDIA: 

 

ESKA.TV 

https://www.facebook.com/wa

tch/?v=2528870067364781 

 

 

POLAND IN 

 

 

 

https://www.facebook.com/wa

tch/?v=555871018638683 

WHEEL SISTER AUSTRIA 

https://www.wheel-

sisters.at/project/karolina-

pilarczyk/ 

 

 

 

 

 

 

 NATEMAT 

https://natemat.pl/blogi/kpilarc

zyk/306171,bedzie-dobrze-

kierowcy-motorsportowi-

podczas-pandemii 

 

   

 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=2528870067364781
https://www.facebook.com/watch/?v=2528870067364781
https://www.facebook.com/polandin/videos/555871018638683/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCi44odGjtyuw-QDTyPNlsKL54PWIFrOAkCvMXq5rkgrXqPeYfxQHb_VjFsuSzMJPSX3Z0J8EaDhtGgn4ldr1AFT9D5sG0OGS_NmzUkojOrYRXXc4mmXX8BqS9mBYZ8u9yKb0UAgXhXsJFq8DZ1D504p237uIf8YKPSkXkGYyopTz1Ozgz6lSkkN-tFNaVnFLs6u7E1wtO9U5YuNmiuUFihrdcXpsJGzVWuAH7EOcSAF2bHmv1Vc3tb2Ru69K0vegeITtWfdGyhSD2OwuCzhtOBwHC9whorLz6Ub9sJzO3AN8vlr9FkQ5CZqFDMKUVVKUfOUv0_3EAiMGvC8NXVfiPXEcxGVM5x2_qg8hg431kNxQpovdYTerME8-639TjeHHz4kt_jmWtdR4OejgcdGsDnbZItCS9kijAiOD6MDA4UKnmpH9tIu7b6DxPOKHCBoT2pK9kuDPjjK0mPXP1BpzsURazJ7hVD8DHaBD9rv_7ryHcHCJ033XGXfd74PrEeL6qV2A&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/polandin/videos/555871018638683/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCi44odGjtyuw-QDTyPNlsKL54PWIFrOAkCvMXq5rkgrXqPeYfxQHb_VjFsuSzMJPSX3Z0J8EaDhtGgn4ldr1AFT9D5sG0OGS_NmzUkojOrYRXXc4mmXX8BqS9mBYZ8u9yKb0UAgXhXsJFq8DZ1D504p237uIf8YKPSkXkGYyopTz1Ozgz6lSkkN-tFNaVnFLs6u7E1wtO9U5YuNmiuUFihrdcXpsJGzVWuAH7EOcSAF2bHmv1Vc3tb2Ru69K0vegeITtWfdGyhSD2OwuCzhtOBwHC9whorLz6Ub9sJzO3AN8vlr9FkQ5CZqFDMKUVVKUfOUv0_3EAiMGvC8NXVfiPXEcxGVM5x2_qg8hg431kNxQpovdYTerME8-639TjeHHz4kt_jmWtdR4OejgcdGsDnbZItCS9kijAiOD6MDA4UKnmpH9tIu7b6DxPOKHCBoT2pK9kuDPjjK0mPXP1BpzsURazJ7hVD8DHaBD9rv_7ryHcHCJ033XGXfd74PrEeL6qV2A&__tn__=K-R
https://www.wheel-sisters.at/project/karolina-pilarczyk/
https://www.wheel-sisters.at/project/karolina-pilarczyk/
https://www.wheel-sisters.at/project/karolina-pilarczyk/


MEDIA 

Karolina w dalszym ciągu nie przestaje być aktywna w mediach. Jej 

energia i optymizm są zaraźliwe dlatego ciągle jest zapraszana do 

wywiadów by wnieść trochę optymizmu wśród tych wszystkich 

nieprzyjemnych informacji. Wywiad dla POLAND IN prowadzony był po 

angielsku! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGROMNE ZASIĘGI 

Zasięgi na social mediach 

Karoliny osiągają wartości 

przekraczające najśmielsze 

oczekiwania: 

 

 

 

 

 

E-MEDIA: 

 

SUPER EXPRESS 

https://www.se.pl/wiadomosci/

gwiazdy/zielinska-i-inne-

gwiazdy-w-nowej-kampanii-

wspieraja-walke-z-guzami-

mozgu-aa-RwTv-UyRQ-

2M3f.html 

 

 
NOWY MARKETING 

https://nowymarketing.pl/a/26

670,gwiazdy-wspieraja-

fundacje-glioma-center-im-

hani-magiery 

 

 

 

https://nowymarketing.pl/a/26

670,gwiazdy-wspieraja-

fundacje-glioma-center-im-

hani-magiery 

    

PLANETA KOBIET 

https://www.planetakobiet.co

m.pl/kategoria-0-23-

wielkiswiat.htm 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AMBASADOR PROJEKTÓW 

Graj o Swój Biznes - nowatorski projekt Manager Business Hub, 

PlayVolley, Polskiej Federacji Padla. Manager Business Hub - organizacja 

wspierającą właścicieli, udziałowców i managerów zarządzających 

firmami, korporacjami, instytucjami funkcjonującymi na rynku polskim i 

zagranicznym w nawiązywaniu i budowaniu relacji z partnerami 

biznesowymi - rozpoczyna nowatorski projekt, którego celem jest szybki 

powrót do odbudowywania biznesu, do tradycyjnych relacji z aktualnymi 

i potencjalnymi partnerami w warunkach uwzględniających ograniczenia 

związane z pandemią koronawirusa. Karolina Pilarczyk jest 

ambasadorem tego projektu. 

 

CHARYTATYWNIE 

W ramach budowania świadomości na temat guzów mózgu Fundacja 

Glioma Center im. Hani Magiery prowadzi akcję informacyjno-

edukacyjną. Jej celem jest podkreślenie znaczenia badań molekularnych 

glejaka, które mogą stanowić klucz do wdrożenia optymalnego i 

spersonalizowanego leczenia. Karolina razem z innymi gwiazdami 

zaangażowała się w kampanię informacyjną na ten temat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-MEDIA: 

 

BLOGSTAR 

https://blogstar.pl/karolina-

pilarczyk-specjalistka-od-

gum/ 

 

WPROST 

 

 

https://biznes.wprost.pl/gospo

darka/10328754/graj-o-swoj-

biznes-nowatorski-projekt-

manager-business-hub-

playvolley-polskiej-federacji-

padla.html?fbclid=IwAR3xPX

0IBoY-

bYIR4DBAE4a1J9mDJtysjJv9

JpuqoXsRXDRea1UaAUNsoc

E 

 
 

 

 

  

 



SESJA ZDJĘCIOWA 

Korzystając z okazji, że samochód wyjechał na tory, została zrobiona sesja zdjęciowa z aktualnym oklejeniem i 

logotypami na samochodzie, oraz na kombinezonie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKWIWALENT REKLAMY 

Miesiąc: Maj 

Zasięg: 3,3 mln 

Ekwiwalent: 425,7 tys PLN 

 

 

 

 

 

 


