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14 rund 
krajowych 
zawodów 
driftingowych 

Wielkie 
Motoryzacyjne 
Show - edycja 1 

 
6 imprez 
motorsposrtwych i 
motoryzacyjnych 
show  ZASIĘG W POLSKICH MEDIACH 

37 milionów

1
EKWIWALENT REKLAMOWY 

PUBLIKACJI  

4,8 miliona 
pln

2
ILOŚĆ PUBLIKACJI W 
POLSKICH MEDIACH 

1300

3

Najtrudnieszy sezon za nią!  
2022 rok niewątpliwie można uznać za najtrudniejszy sezon w jej 
dotychczasowej karierze! 

 Nowe, potężne auto driftingowe dawało w ubiegłym roku tyle samo 
powodów do radości co i do zmartwień. Karolina startując w zawodach 
driftingowych zajmowała czołowe miejsca lub… była zmuszona odpuścić 
zawody z powodu tzw. bolączek wieku dziecięcego potężnej maszyny ;)  



OPTYMISTKA ROKU 2022 

Kiedy nawet najtrudniesze sytuacje cię nie załamują a z każdej porażki 
potrafisz wyciągnać konstruktywne  wnioski i przekuć ją w sukces, to inni 
zaczynają patrzeć z ciekawością, skąd w tobie tyle energii i samozaparcia. 
Trudny rok Karoliny był dla niej samej ważną lekcją a dla jej fanów 
prawdziwą inspiracją jak żyć i realizować swoje pasje. 

„Ten rok wiele mnie nauczył, pokazał, że nie wszytsko zależy ode mnie i 
ciągle trzeba być gotowym zarówno na sukces jak i porażkę. Ale to co dał 
mi najcenniejszego, to was: kibiców, którzy mnie zawsze wspieracie i 
przysyłacie tysiące wiadomości, że jestem dla was motywacją - to zaszczyt 
dla mnie być dla was motywacją, dlatego ten tytuł dedykuję wam, bo to 
dla was nigdy się nie poddaję” powiedziała Karolina Pilarczyk odbierając 
na Gali Luksusowa Marka Roku dyplom z zasłużonym tytułem Optymista 
Roku 2022.  

Telewizja, radio, social 
media i wydarzenia 
motoryzacyjne  
Karolina przez cały rok, jak zawsze była 
aktywna w przestrzeni medialnej.  

Nasza Mistrzyni wieloktornie gościła w 
telewizjach w wielu programach 
promując bezpieczeństwo w ruchu 
drogowym, wyjaśniając zagadnienia z 
dziedziny motoryzacji ale także 
opowiadając o swoich życiowych pasjach. 

Z sukcesem działają także jej social media 
- do prężnie działających Fanpage’a, 
Instagrama i TikToka dołączył kanał YT - 
wszytskie platformy sukcesywnie 
gromadzą co raz większą publiczność. 
Swoje profile Karolina wykorzystuje do 
edukacji w zakresie motorsposrtu, zalet 
weganizmu oraz do promocji adopcji 
czworonogów. Jako Ambasadorka kilku 
schronisk i fundacji zajmujących się 
ochroną zwierząt ma na swoim koncie 
wiele z sukcesem zakończonych adopcji 
psów ze schronisk - to jej druga po 
motorsporcie największa życiowa pasja.  

 WIELKIE SHOW MOTORYZACYJNE.   

W showbiznesowy kalnedarz 
najważniejszych eventów wpisał się także 
ten: Wielkie Motoryzacyjne Show - to 
event stworzony przez Karolinę Pilarczyk i 
Mariusza Dziurleja. 

Podczas gali gromadzącej setki osób na 
miejscu oraz tysiące w transmisji on-line, 
ma miejsce: finał wymyślonego przez nich 
plebiscytu Najciekawsze Auto 
Motorsportowe, prezentacja projeku 
AUTO na START , gorący pokaz bielizny 
oraz najważniejsze: nowy design 
driftingowej maszyny Karoliny.  

Media zeszłoroczne wydarzenie 
okrzyknęły Imrezą Motoryzacyjną Roku! 



Zasięg i ekwiwalent 
reklamowy

Bieżące zawodowe aktywności Karoliny, artykuły i wywiady z jej udziałem oraz linki 
do materiałów można śledzić w biuletynie aktywności, który dostarczamy Państwu co 
miesiąc oraz zamieszczamy na stronie Karoliny. 

Zapraszamy do lektury: https://www.karolinapilarczyk.pl/info/media/ 

https://www.karolinapilarczyk.pl/info/media/
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