
Rain Forrest Chellenge  - 
polska edycja rozgrzewa 
publiczność!  
Rain Forrest Chellenge to najbardziej znany i 
ekstremalny rajd przeprawowy na świecie! 
Finały odbywają się w tropikalnych lasach 
Malezji, natomiast w lutowy weekend w 
okolicach Elbląga odbył się oficjalny trening 
przed pierwszymi zawodami  RFC Poland, które 
zostaną przeprowadzone już w kwietniu. 
Jakież było zdziwienie publiczności i innych 
zawodników, gdy na starcie pojawiła się… 
kobieta w różowym samochodzie ! ;)  
Biorąc udział w takich zawodach po raz 
pierwszy, startując w najwyższej klasie HARD, z 
uśmiechem na twarzy zakończyła zawody na 5-
tej! pozycji. To musiała być ona - Karolina 
Pilarczyk.  
Informacje o treningu i udziale w nim naszej 
drifterki odbiły się niemałym echem w mediach 
zajmujących się motosportem :) A światowi 
organizatorzy zawodów nadali Karolinie 
przydomek „new Lady of Steel from Poland” 
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E-MEDIA : 

RFC w mediach 

TERENWIZJA  (267 tys. 
subskrypcji) 

https://www.youtube.com/
watch?
v=U68c-6NclyA&lc=UgxssDKiG
9H05eqFM0V4AaABAg 

Motocaina:  

https://www.motocaina.pl/
artykul/karolina-pilarczyk-
zamienia-drift-na-off-road-
zobaczcie-jej-rozowa-
terenowke-66288.html 

BlogStar: 

https://blogstar.pl/karolina-
pilarczyk-auto-terenowe-tez-
jest-rozowe/ 

Oficjalny profil światowego 
RFC 

https://www.instagram.com/p/
CLwYaAJhiPZ/ 

 

KAROLINA CK PILARCZYK 
 Medialne aktywności - luty 2021 

Luty zakrył śniegiem całą Polskę, co prawda nie dało się driftować… ale dało 
się… uprawiać motosport! Karolina odkryła właśnie „nową miłość”, którą 
zaraził ją… partner Mariusz Dziurleja, nie ma więc mowy o zdradzie ;)      
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Sezon driftingowy startuje 
już za  miesiąc 
Niezależnie od nowych przedsięwzięć, poza 
okiem kamer, w zaciszach garażu powstają nowe 
motoryzacyjne „bestie”  - auta drtiftingowe na 
nadchodzący sezon - razem 3! To już prawdziwy 
park maszyn ! Karolina, jak wielokrotnie 
udowodniła nie tylko jeździ autami budowanymi 
przez Mariusza, ona także czynnie uczestniczy w 
ich tworzeniu. Swoją wiedzą z zakresu budowy 
auta może zaimponować prawdziwym 
ekspertom ;)  
Tradycyjnie zespół szykuje trzy driftingowe 
maszyny, które zamiennie będą startowały na 
zawodach drigftingowych w Polsce, Europie oraz 
USA (oczywiście jeśli warunki pandemiczne na to 
pozwolą). 
A pierwsze zawody już 10 kwietnia na Węgrzech.
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E-MEDIA : 

Wpolsce.TV 

http://wpolsce.pl/magazyn/
13431-co-wsporcie-pech-
kubicy-w-daytona-24h-co-sie-
stalo 

 

Motocaina 

https://www.motocaina.pl/
artykul/karolina-pilarczyk-o-
nowych-przepisach-nie-tylko-
nadmierna-predkosc-jest-
przyczyna-
wypadkow--65256.html 

PNŚ TVP2:  

https://
pytanienasniadanie.tvp.pl/
52356686/uspic-czy-leczyc-
kiedy-pupil-jest-bardzo-chory 

 

Alarm TVP1 

https://vod.tvp.pl/video/
alarm,26022021,52165539   
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Medialny ekspert od spraw bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym: 

Media, szczególnie telewizje, pokochały Karolinę Pilarczyk nie tylko za 
promienny uśmiech i dobrą energię ale przede wszystkim za …ekspercką wiedzę 
z dziedziny motorspostu oraz ogólnie pojętego bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym. Nic dziwnego, że w tak trudnym dla kierowców sezonie, często 
proszono Karolinę o komentarze uwiarygadniające tworzone w programach 
tematy motoryzacyjne. 

Dzień Torby TVN - nadchodzące zmiany w przepisach ruchu 
drogowego  
https://dziendobry.tvn.pl/a/nowe-przepisy-maja-poprawic-bezpieczenstwo-na-
drogach-nie-tylko-nadmierna-predkosc-jest-przyczyna-wypadkow
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Pytanie na śniadanie TVP 2 - Jak zachować się gdy auto 
wpadnie w poślizg 
https://pytanienasniadanie.tvp.pl/52189801/driftowanie?
fbclid=IwAR0L1GKwjVDUs4LFSt0WWBv0eciKvZ0TpLISAcQ7hapuUUR_0
5EX4iFSV8U

Polsat news - piraci na drogach 

https://www.polsatnews.pl/wideo-program/raport-16022021_6784562/?
fbclid=IwAR240_WlMN-cLbvv-
EDbpO_yY4HOf1OcJnMhNmAY1Lj6R7tLbVPZNNT-VUA
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Radio Złote Przeboje - jak zachować się kiedy na drodze 
jest ślisko

Przekrojowo o Karolinie Pilarczyk  -
https://beautyride.pl/kobiety-z-pasja/karolina-pilarczyk-kobieta-ktora-
kierownicy-sie-nie-boi/ 
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Charytatywnie: 
Aukcje z udziałem Karoliny, organizowane pod patronatem Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy przyniosły łącznie ponad 5 tyś zł . 
Gratulujemy!!!

Nowy projekt telewizyjny: 

Karolina jak wiadomo jest jedną z najbardziej kreatywnych osób 
zarówno w motorsporcie jak i showbiznesie. Jej działania zmierzające 
do propagowania nie tylko driftingu ale wszystkich dyscyplin 
motorsportowych znajdą odzwierciedlenie w najnowszym projekcie 
dla platformy IPLA TV, o którym więcej niebawem :). Jedyne co 
możemy zdradzić to fakt, że w projekcie po raz kolejny wspólnie 
pokażą się na ekranie Karolina i jej team manager Mariusz Dziurleja.
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Statystyki dotyczące zasięgu oraz ekwiwalentu 
reklamowego Karoliny Pilarczyk w lutym 2021 r.
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