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Karolina CK Pilarczyk  
Podsumowanie roku 2021

 1 STYCZNIA 2022

10 rund 
krajowych 
zawodów 
driftingowych 

3 największe w 
Polsce imprezy 
motoryzacyjne 
(każda ponad 30 
tys uczestników)  

8 imprez 
motorsportowych: 
offroad, wyścigi 

ZASIĘG W POLSKICH 
MEDIACH 

43 miliony

1
EKWIWALENT 
REKLAMOWY 
PUBLIKACJI  

4,8 miliona 
pln

2
ILOŚĆ ARTYKUŁÓW W  
POLSKICH MEDIACH 

1700
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To był bardzo intensywny rok!  
Team Karoliny Pilarczyk w gorącym sezonie kwiecień-październik 
2021 pokonał ponad 25 tys km, by z dużymi sukcesami wziąć udział 
w ponad 20 wydarzeniach motoryzacyjnych w całej Polsce.   

Wszędzie, gdzie się pojawiała, dookoła zbierał się tłum kibiców i wielbicieli. Karolina 
Pilarczyk w trakcie zawodów i imprez motoryzacyjnych rozdała ponad 50 tysięcy 
plakatów, a ilości zrobionych zdjęć i rozdanych autografów, nie da się wręcz 
policzyć ;)  
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MOTORYZACYJNY INFLUENCER ROKU 
Inspirująca komunikacja na swoich profilach w social mediach, 
szacunek dla fanów, ciągła interakcja z  publicznością przyniosła 
Karolinie tytuł o którym w 100% decydują internauci:  Motoryzacyjny 
Influencer Roku przyznawany przez portal moto.pl .  

„To dla mnie bardzo ważna nagroda, bo przyznana przez ludzi :). Jestem 
wzruszona i zaszczycona. W trakcie głosowania, wielokrotnie dostawałam 
od osób głosujących screeny z opisem w jaki sposób motywowali oddany na 
mnie głos. Bez wątpienia,  to było dla mnie bardzo budujące i motywujące.” 

Druga z nagród jaka w tym roku trafiła do rąk Karoliny, to 
wyróżnienie od Polskiej Federacji Driftu za zaangażowanie i wkład w promocję driftingu w Polsce i na 
świecie. 

Ekspert ds 
bezpieczeństwa, mówca 
motywacyjny, gwiazda 
show-biznesu  
Karolina przez cały rok , regularnie 
udzielała wywiadów mediom na tematy 
z zakresu bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym.  

Była także Ambasadorem ogólnopolskiej 
kampanii społecznej przypominającej o 
konieczności noszenia odblasków przez pieszych.  

Jako doskonały mówca motywacyjny, wzięła 
udział w kilku spotkaniach zarówno on-line jak i 
z publicznością, na których opowiadała 
słuchaczom o swojej pasji, strategii działania, 
realizowaniu życiowych celów i spełnianiu 
marzeń!  

Jako promotor sportów motorowych w Polsce, 
Karolina stworzyła swój autorski talk-show: 
Mistrzowie Motorsportu. Program w którym 
wraz z Mariuszem Dziurleja prowadzili rozmowy 
z mistrzami motorsportowych dyscyplin. 
Program emitowany przez platformę PolsatGo 
wciąż cieszy się dużą oglądalnością.   

Weganizm i walka o 
prawa zwierząt to dwa 
filary, bez których 
(obok driftingu) 
Karolina nie mogłaby 
się w pełni realizować.   

Jako weganka, aktywnie promuje w swoich social 
mediach ten nurt w odżywianiu. Jej działania 
dostrzegł i docenił największy miesięcznik Vege 
Magazyn, przyznając Karolinie nagrodę za 
promowanie diety wegańskiej i roślinnego stylu 
życia.  

Brała także udział w wielu akcjach 
charytatywnych oraz indywidualnych 
przedsięwzięciach na rzecz ochrony zwierząt. 

http://moto.pl
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Zasięgi i ekwiwalent 
reklamowy
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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: http://www.karolinapilarczyk.pl/info/media/  

Social Media

Instagram Facebook Tik-Tok

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

	10 rund krajowych zawodów driftingowych
	3 największe w Polsce imprezy motoryzacyjne (każda ponad 30 tys uczestników)
	To był bardzo intensywny rok!
	Team Karoliny Pilarczyk w gorącym sezonie kwiecień-październik 2021 pokonał ponad 25 tys km, by z dużymi sukcesami wziąć udział w ponad 20 wydarzeniach motoryzacyjnych w całej Polsce.
	Zasięg w polskich mediach
	Ekwiwalent reklamowy publikacji
	Ilość artykułów w  polskich mediach
	Ekspert ds bezpieczeństwa, mówca motywacyjny, gwiazda show-biznesu
	Karolina przez cały rok , regularnie udzielała wywiadów mediom na tematy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
	Motoryzacyjny influencer roku

