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Odwieczna rywalizacja między kobietami 
i mężczyznami zawsze budzi 
zainteresowanie zwłaszcza w tak 
zdominowanym przez mężczyzn świecie, 
jakim są sporty motorowe. Bez 
względu na to, czy mówimy o rajdach 
czy wyścigach, startujące w tych 
dyscyplinach kobiety zawsze były w 
centrum uwagi zarówno kibiców jak i 
mediów. Niejednokrotnie odnosiły one 
spektakularne sukcesy. 
Karolina Pilarczyk jest jedną z nich. 
Mistrzyni Europy 2016 oraz 
2017,  rywalizuje z mężczyznami w 
samochodzie legitymującym się mocą 
700KM. Jako jedyna Polka zdobyła 
amerykańską licencję Formula Drift 
PRO 2.
Jest gwiazdą programu Hyperdrive 
dostępnego na platformie telewizyjnej 
Netflix
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Karolina jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych 
gwiazd na eventach, galach i wydarzeniach 
medialnych. Na czerwonym dywanie 
prezentuje się równie dobrze co w aucie 
driftingowym. 
Chętnie współpracują z nią znani projektanci oraz 
kreatorzy stylu. Wielokrotnie gości w telewizyjnych 
show, programach rozrywkowych oraz akcjach 
medialnych i charytatywnych. 
Karolina wzięła udział w filmie kinowym pt. 
„Diablo” . W filmie można także podziwiać 
„cywilne” auto Karoliny - charakterystycznego 
różowego Chevroleta Camaro.
Prowadzi motoryzacyjny program dla platformy 
PolsatGo - Mistrzowie Motorsportu. 
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Karolina to osoba, która może być 
inspiracją w wielu dziedzinach życia:
• udowadnia, że systematyczną pracą 

można osiągnąć zawodowe 
cele;

• wspiera wiele akcji społecznych i 
charytatywnych;

• aktywnie występuje w obronie 
zwierząt;

• jest ambasadorką fundacji AST 
wspierającej psie adopcje;

• od lat jest weganką i 
zwolenniczką produktów 
ekologicznych;

• otwarcie głosi swoje poglądy na 
temat równouprawnienia 
kobiet;

• prowadzi szkolenia i wykłady 
motywacyjne dla przedstawicieli 
biznesu, organizacji państwowych i 
społecznych oraz dzieci i 
młodzieży.

• jest ekspertem branży IT w 
zakresie systemów 
informatycznych



Zobacz wideo:
https://www.youtube.com/watch?v=hiiOAy5vAbM&t=18s  
https://www.youtube.com/watch?v=EuIaJIjwRJw

https://www.youtube.com/watch?v=hiiOAy5vAbM&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=EuIaJIjwRJw


Szkolenia dla biznesu i wykłady motywacyjne 

•Motywacja  
•Radzenie sobie ze stresem  
•Rozwój osobisty 
•„Od zera do bohatera” - znajdź sposób na realizację celów 
•Nie bój się zmian - jak odnieść korzyści przy zmianie strategii  

Proponowane zagadnienia: 



Szkolenia dla biznesu i wykłady motywacyjne  - rekomendacje 



Pokazy driftu oraz drift taxi - rozrywka dla publiczności 
gwarantująca niezapomniane przeżycia  

Zobacz wideo: https://youtu.be/3bUG_vr7J5M 

https://youtu.be/3bUG_vr7J5M
https://youtu.be/3bUG_vr7J5M


Zapraszamy do współpracy..



Mam nadzieję, że przedstawiona oferta oraz informacje w niej 

zawarte pozwolą Państwu podjąć decyzję w sprawie współpracy. 

Z mojej strony chcę zapewnić, że dołożę wszelkich starań 

zarówno w osiąganiu sukcesów sportowych jak i dbaniu o 

kreowanie dobrego wizerunku Państwa marki. Wierzę, że taka 

forma współpracy przyniesie obu stronom szereg wymiernych i 

niewymiernych korzyści. 

Z poważaniem 

Karolina Pilarczyk 

Mariusz Dziurleja – Team Manager  
kom.: +48 533 243 311  

e-mail: management@pilarczyk.pl 

Renata Rogólska - PR Manager 

kom.: +48 606 280 650 

e-mail: renata@blogstar.pl
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