
Pytanie na śniadanie - o 
mandatach z ekspertem  

Karolina w mediach ma niekwestionowany status eksperta 
w dziedzinie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, nie dziwi 
więc fakt, że kiedy w telewizji śniadaniowej pojawi się taki 
temat, jest proszona o wypowiedź. Jeśli tylko inne 
aktywności jej nie kolidują z wizytą w studiu, chętnie dzieli 
się z widzami swoimi spostrzeżeniami i opinią. Pytanie na 
śniadanie TVP 2 wykorzystało jej ekspercką opinię w 
temacie mandatów - temat drażliwy dla wielu kierowców ;) 
a co myśli o karaniu kierowców Karolina - można usłyszeć 
w materiale:  https://pytanienasniadanie.tvp.pl/65939625/
mandat-za-1km
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EMEDIA : 

przegladsportowy.onet.pl  
https://przegladsportowy.onet.pl/
ofsajd/gorace-zdjecia-krolowej-
polskiego-driftu-karolina-pilarczyk-w-
rozowym-bikini/m5x7lwr  

 

sportfakt.pl 
https://sport.fakt.pl/inne-sporty/
plebiscyt-przegladu-sportowego-
zobacz-jak-prezentowaly-sie-gwiazdy/
qgzxyk0  

jastrzabpost.pl 
https://jastrzabpost.pl/newsy/
sylwester-2022-na-instagramie-
gwiazdy-pokazuja-
zdjecia_1280941.html  

autoexpret.pl 
https://autoexpert.pl/artykuly/
warsztaty-niezalezne-trzymaja-sie-
mocno-podsumowanie-2022-roku-
okiem-ekspertow-petronas  

warsztat.pl 
https://warsztat.pl/artykuly/warsztaty-
niezalezne-trzymaja-sie-mocno,75625 

Styczeń to czas chwilowego odpoczynku, ładowania baterii przez Karolinę i Mariusza, 
planowania zaczynającego się roku i rozpoczęcia nowych, ambitnych projektów  ;). 

MEDIALNE AKTYWNOŚCI - STYCZEŃ 2023
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Duet w sporcie i biznesie 
Zainspirowana karierą i niezwykłą historią naszego duetu 
Pilarczyk-Dziurleja, naczelna magazynu Forbes Woman, 
podczas Gali Mistrzów Sportu przeprowadziła z naszą parą 
wywiad, który dostępny jest na wszystkich stronach 
platformy Onet , w tym Przegląd sportowy, Onet sport, 
Biznes i świat  :) 

https://przegladsportowy.onet.pl/plebiscyt-przegladu-
sportowego/karolina-pilarczyk-i-mariusz-dziurleja-duet-w-
sporcie-i-biznesie/pzt7e1c 
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E-MEDIA : 

hiphop.pl 
https://www.hiphop.pl/muzyka/polski-
rap/z-pasji-zrobilam-zawod-karolina-
pilarczyk-ludzie-sukcesu-
s01e04-5_xtep6wxpc  

 

prnews.pl 
https://prnews.pl/alior-bank-z-
promocja-na-ubezpieczenia-
komunikacyjne-od-link4-468701  
Informacjebranzowe.pl 
https://informacjebranzowe.pl/
warsztatowe-sieci-partnerskie-rosna-w-
sile-podsumowanie-2022-roku-okiem-
ekspertow-petronas  
Jastrzabpost.pl 
https://jastrzabpost.pl/newsy/gala-
mistrzow-sportu-2023-stylizacje-
gwiazd-zdjecia_1284145.html  
cda.pl 
https://ebd.cda.pl//
620x368/1305543118/vfilm 
modaija.pl 
https://modaija.pl/magia-kina-pokaz-
najnowszej-kolekcji-deni-cler-wiosna-
lato-2023/  
blogstar.pl 
https://blogstar.pl/magia-kina-pokaz-
najnowszej-kolekcji-deni-cler-wiosna-
lato-2023/  
beautymission.pl 
https://beautymission.pl/magia-kina-
pokaz-najnowszej-kolekcji-deni-cler-
wiosna-lato-2023/  
styl.fm 
https://styl.fm/newsy/607559.pokaz-
mody-deni-cler-na-wiosne-lato-2023-
oceniamy-stylizacje-gwiazd-racewicz-
w-garniturze-ale-bank-rozbila-
wiedlocha-w-biznesowym-looku  
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Prawdziwi zawodowcy wciąż się doskonalą  

Zarówno Karolina Pilarczyk jak i Mariusz Dziurleja do swojego zawodu podchodzą 
poważnie i odpowiedzialnie. Karolina, udowadnia, że „bycie” Mistrzynią i ekspertem to 
stan, który przez cały czas 
trzeba utrwalać i podnosić 
swoje kwalifikacje. Nasza 
para w na początku roku 
postanowiła podnieść swoje 
kwalifikacje w zakresie 
szkoleń i zajęć dla innych z 
bezpieczeństwa w ruchu w 
toruńskim Ośrodku 
Doskonalenia Jazdy - ta 
aktywność wiąże się z nowym 
projektem, w który 
zaangażowali się Karolina i 
Mariusz. Niebawem 
zdradzimy więcej szczegółów 
w tym temacie.  

Alkohol? Nie, 
dziękuję ,  
Do programu Pytanie na śniadanie TVP 2  
często zapraszany jest także team 
manager Karoliny - Mariusz Dziurleja. 
Tym razem wypowiedź dotyczyła ważnej 
kwestii jaką jest dla kierowcy trzeźwość. 
Tutaj materiał: https://
pytanienasniadanie.tvp.pl/65597147/jak-
odmowic-picia-alkoholu-na-imprezie-
gdy-inni-zachecaja 
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Deni Cler - marka, którą kochają gwiazdy 
Deni Cler to marka postrzegana przez środowisko modowe jako wysoka jakość i 
ponadczasowyeylegancji styl. Marka ubiera największe gwiazdy kina i showbiznesu w 
Polsce, na stałe od kilku sezonów dołączyła do nich także nasza Mistrzyni. Jako 
Ambasadorka marki obecna jest na każdym pokazie i zawsze ubrana w stylizację z 
najnowszej, prezentowanej na wybiegu kolekcji. Połączenie Pilarczyk i Deni Cler to klasa 
i szyk  ;) 

Nowy Rok motoryzacyjnie 
Jak zapowiadaliśmy w ostatnim biuletynie Nowy Rok nasza drifter ska para spędziła.. na 
pełnym gazie - po aktywnym pobycie w grudniu na pustynnym offroadzie w Tunezji, udali 
się do Kotliny Kłodzkiej, gdzie na quadach podziwiali i zwiedzali leśne bezdroża.. okazało 
się, że Kotlina Kłodzka to prawdziwe zagłębie fanów Karoliny a jej pobyt był miejscową 
atrakcją przełomu roku ;)
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Co nowego na kanale YT? 
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https://www.youtube.com/c/KarolinaCKPilarczyk
https://www.youtube.com/watch?v=hnHlD2Vc2Wg
https://www.youtube.com/watch?v=Gc213gQn6kw
https://www.youtube.com/watch?v=cw_rVffTIpo
https://www.youtube.com/watch?v=ag0p_CBG_oM


Wysokość ekwiwalentu reklamowego 
Karoliny Pilarczyk w styczniu 2023 r. 
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