
Ruszył plebiscyt na 
Najciekawsze  Auto 
Motorsportowe 

„To już druga edycja plebiscytu w którym razem z wami 
chcemy nagrodzić pasję do motorsportu!
Nie oceniamy w nim zawodników, nie oceniamy ich 
osiągnięć, bo w motorsporcie chodzi o coś więcej niż 
dojechanie do mety. Motorsport to stan umysłu. Tu liczy się 
przede wszystkim współpraca zespołowa i magiczna relacja 
ludzi tworzących materie i materii, która za ich przyczyną 
przeradza się na lini startu w prawdziwą moto-bestię .
Zapraszamy was na niezwykłe zawody: tu w czterech 
kategoriach, wśród nominowanych ukrywa się Najciekawsze 
Auto Motorsportowe – a to Ty zdecydujesz komu 
przypadnie ten zaszczytny tytuł.” - tak Karolina i Mariusz 
zachęcają internautów do 
oddawania głosów na 
swoich faworytów. Finał 
plebiscytu będzie miał 
miejsce 22 marca 
podczas Wielkiego 
Motoryzacyjnego Show 
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EMEDIA : 

eska.pl  
https://www.eska.pl/warszawa/
najciekawsze-auto-motorsportowe-
rusza-plebiscyt-drugiej-edycji-
konkursu-aa-BPvC-qCeA-674L.html  

 

styl.fm 
https://styl.fm/newsy/611824.kinga-
zawodnik-wyprawila-30-urodziny-
wiemy-ile-kosztowaly-byl-4-pietrowy-
tort-koncert-i-3-sukienki-tylko-u-nas  

jastrzabpost.pl 
https://jastrzabpost.pl/newsy/
walentynki-2023-gwiazdy-swietuja-
na-instagramie-zdjecia_1298231.html  

echodnia.pl 
https://echodnia.eu/radomskie/
kulisy-niezwyklych-urodzin-kingi-
zawodnik-parkiet-az-iskrzyl-balowali-
do-rana-zobaczcie-nowe-zdjecia-i-
filmy-z-komentarzami/ar/

W lutym wystartowały przygotowania do Wielkiego Motoryzacyjnego Show, imprezy która na 
stałe wpisała się w grafik warszawskich wydarzeń - na ten dzień czekają tysiące fanów 
Karoliny   ;)

MEDIALNE AKTYWNOŚCI - LUTY 2023

KAROLINA CK PILARCZYK 

https://www.eska.pl/warszawa/najciekawsze-auto-motorsportowe-rusza-plebiscyt-drugiej-edycji-konkursu-aa-BPvC-qCeA-674L.html
https://www.eska.pl/warszawa/najciekawsze-auto-motorsportowe-rusza-plebiscyt-drugiej-edycji-konkursu-aa-BPvC-qCeA-674L.html
https://www.eska.pl/warszawa/najciekawsze-auto-motorsportowe-rusza-plebiscyt-drugiej-edycji-konkursu-aa-BPvC-qCeA-674L.html
https://www.eska.pl/warszawa/najciekawsze-auto-motorsportowe-rusza-plebiscyt-drugiej-edycji-konkursu-aa-BPvC-qCeA-674L.html
https://styl.fm/newsy/611824.kinga-zawodnik-wyprawila-30-urodziny-wiemy-ile-kosztowaly-byl-4-pietrowy-tort-koncert-i-3-sukienki-tylko-u-nas
https://styl.fm/newsy/611824.kinga-zawodnik-wyprawila-30-urodziny-wiemy-ile-kosztowaly-byl-4-pietrowy-tort-koncert-i-3-sukienki-tylko-u-nas
https://styl.fm/newsy/611824.kinga-zawodnik-wyprawila-30-urodziny-wiemy-ile-kosztowaly-byl-4-pietrowy-tort-koncert-i-3-sukienki-tylko-u-nas
https://styl.fm/newsy/611824.kinga-zawodnik-wyprawila-30-urodziny-wiemy-ile-kosztowaly-byl-4-pietrowy-tort-koncert-i-3-sukienki-tylko-u-nas
http://jastrzabpost.pl
https://jastrzabpost.pl/newsy/walentynki-2023-gwiazdy-swietuja-na-instagramie-zdjecia_1298231.html
https://jastrzabpost.pl/newsy/walentynki-2023-gwiazdy-swietuja-na-instagramie-zdjecia_1298231.html
https://jastrzabpost.pl/newsy/walentynki-2023-gwiazdy-swietuja-na-instagramie-zdjecia_1298231.html
https://echodnia.eu/radomskie/kulisy-niezwyklych-urodzin-kingi-zawodnik-parkiet-az-iskrzyl-balowali-do-rana-zobaczcie-nowe-zdjecia-i-filmy-z-komentarzami/ar/c1-17266557
https://echodnia.eu/radomskie/kulisy-niezwyklych-urodzin-kingi-zawodnik-parkiet-az-iskrzyl-balowali-do-rana-zobaczcie-nowe-zdjecia-i-filmy-z-komentarzami/ar/c1-17266557
https://echodnia.eu/radomskie/kulisy-niezwyklych-urodzin-kingi-zawodnik-parkiet-az-iskrzyl-balowali-do-rana-zobaczcie-nowe-zdjecia-i-filmy-z-komentarzami/ar/c1-17266557
https://echodnia.eu/radomskie/kulisy-niezwyklych-urodzin-kingi-zawodnik-parkiet-az-iskrzyl-balowali-do-rana-zobaczcie-nowe-zdjecia-i-filmy-z-komentarzami/ar/c1-17266557
https://echodnia.eu/radomskie/kulisy-niezwyklych-urodzin-kingi-zawodnik-parkiet-az-iskrzyl-balowali-do-rana-zobaczcie-nowe-zdjecia-i-filmy-z-komentarzami/ar/c1-17266557


Sportowa rozgrzewka 
Sportowy duch Karolinie 
nigdy nie pozwala się nudzić, 
a wyzwania to jej 
specjalność ! Poproszona o 
poprowadzenie rozgrzewki 
podczas najbardziej 
ekstremalnego biegu 
przełajowego Runmageddon - 
nie odmówiła. Sama wie, że 
w tym biegu rozgrzewka jest 
bardzo ważna -  brała w nim 
udział w ubiegłych latach ;)
Rola prowadzącej rozgrzewkę 
zdecydowanie bardziej 
przypadła jej do gustu :)

https://fb.watch/ivwOt_G4C6/

Przyjaciołom się nie odmawia  
Czy showbiznesowe przyjaźnie mogą być bezinteresowne? 
Oczywiście, a Karolina i Mariusz są tego świetnym 
przykładem. Pomimo bardzo napiętego grafiku aktywności 
znaleźli czas, aby świętować urodziny prezenterki Kingi 
Zawodnik. Impreza była okazją do chwili rozrywki ale nie 
tylko - wśród gości została ogłoszona zbiórka 
charytatywna na rzecz jednej z fundacji opiekującej się 
zwierzętami i w ten sposób trafiło do niej kilkadziesiąt 
kilogramów karmy!!!,  którą osobiście  zawiozły 
pomysłodawczynie akcji, czyli Karolina i Kinga. 
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E-MEDIA : 

Portalmedialny.pl 
https://www.portalmedialny.pl/art/
84874/karolina-pilarczyk-promuje-
bezpieczenstwo-na-drodze-w-
zimowych-warunkach-w-kampanii-
alior-bank.html  

 

Wirtualnemedia.pl 
https://www.wirtualnemedia.pl/
artykul/alior-bank-ubezpieczenia-
komunikacyjne-karolina-pilarczyk  
marketingprzykawie.pl 
https://marketingprzykawie.pl/
espresso/alior-bank-promuje-
ubezpieczenie-komunikacyjne-
filmem-z-drifterka-karolina-pilarczyk/  
se.pl 
https://sport.se.pl/sporty-motorowe/
polska-seksbomba-sprawia-ze-serce-
facetow-wchodzi-na-najwyzsze-
obroty-na-co-dzien-jest-mistrzynia-
kierownicy-nie-boi-sie-odwaznych-
zdjec-aa-PnMp-cRG6-6x99.html  
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Dla zwierząt czas także zawsze znajdzie!  

Może sobie odmówić przyjemności, może sobie odmówić rozrywki czy odpoczynku. 
Nigdy nie odmówi sobie tego, aby zadbać o zwierzęta. Najcześciej odwiedza schronisko w 
podwarszawskim Józefowie, stąd dzięki jej akcjom do domów wyjechało już wiele 
szczęśliwych psiaków ! ;) 

Elegancka kolacja?   - znany na świecie 
projekt wystartował w 
Polsce  
Rozrywkowo było nie tylko na urodzinach Kingi 
Zawodnik, ale także w Łodzi - tam Karolina jako 
jedna z pierwszych w Polsce, została zaproszona na 
wyjątkowe wydarzenie - Shitty Dinner - projekt 
znany na całym świecie dotarł do także do Polski. 
Uczestnictwo w nim wymaga wielkiej dozy 
cierpliwości i poczucia humoru, a że Karolinie i 
Mariuszowi humoru nie brakuje - bawili się 
wyśmienicie. 
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Petronas z wielkim sercem 
dla zwierząt 

Jak widać, Karolina miłością do zwierząt zaraża także 
współpracujące z nią firmy. Na spotkaniu dla marki 
Petronas - biznesowego partnera Karoliny, uczestnicy 
w ramach zajęć aktywacyjnych budowali… domki dla 
psów :). Karolina nie mogła wyjść z zachwytu, sama 
także takowy przygotowała

Misja - edukacja  
Karolina Pilarczyk uwielbia inspirować i zarażać swoją społeczność dobrymi wartościami. 
Nieustannie wpaja im miłość do motorsportu,  zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 
chęć do realizowania własnych marzeń, regularne treningi dla lepszej kondycji, miłość do 
zwierząt i związany z miłością do zwierząt - weganizm. Aby malkontenci nie mieli 
wymówek, że weganizm jest wymagającą dietą, rozpoczęła w swoich social mediach cykl 
porad na temat zasad zdrowego weganizmu - fani są zachwyceni! Program prowadzi z 
renomowaną dietetyczką - Justyną Stępniewską .
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Wielkie Motoryzacyjne Show 
Największe moto-show ostatnich lat, czyli 
Wielkie Motoryzacyjne Show Karoliny 
Pilarczyk już w marcu ponownie rozgrzeje 
scenę i parkiet w HULAKULA Rozrywkowe 
Centrum Miasta. 

22 marca 2023 roku w warszawskim klubie 
HULAKULA przy ul. Jagiellońskiej 
ponownie fani motorsportu będą mieli 
możliwość cieszyć się z obecności w jednym 
miejscu wielu zawodników z różnych 
dyscyplin motorsportowych. Nie zabraknie 
też kobiecego piękna w postaci 
ekskluzywnego pokazu bielizny, i co 
najważniejsze prezentacji auta Karoliny 
Pilarczyk, którym w tym roku wyruszy 
zawalczyć o kolejne puchary w 
Mistrzostwach Polski i Europy.

Wielkie Show Motoryzacyjne to 
wydarzenie promujące wszystkie 
dyscypliny motorsportu - impreza, która już 
na stałe wpisała się w kalendarz 
najważniejszych motoryzacyjnych eventów 
w Polsce. 

Co nas czeka: 

Finał plebiscytu Najciekawsze Auto Motorsportowe 
Finał plebiscytu Klucze Sukcesu - to pierwsza w Polsce nagroda przyznawana firmom, 
które odnoszą sukcesy w szeroko rozumianej branży motoryzacyjnej. Tu nagrodzony może 
każdy, kto kocha 2, 3 lub 4 kółka a swoją miłość, przekuł w dobrze prosperujący biznes.   
Pokaz bielizny DeVu Diany Walkiewicz - jak przystało na imprezę motoryzacyjną na 
najwyższym poziomie, nie może zabraknąć na niej pięknych kobiet. Serca i wyobraźnię 
gości rozgrzeje pokaz bielizny utalentowanej projektantki Diany Walkiewicz, która w 
swoje zmysłowe kreacje ubiera  najpiękniejsze kobiety w Polsce . Modelkom towarzyszyć 
będzie muzyka na żywo w wykonaniu duetu LUBERT/STRZELBA. 
Drifting i inne plany 2023 - na koniec Karolina i jej team przedstawi swoje plany 
zawodowe na 2023 rok, a tu będzie się działo… oprócz zawodów driftingowych, 
offroadowych i wyścigów,  team Pilarczyk-Dziurleja szykuje dla wszystkich chcących 
doszkolić swoje umiejętności jazdy lub poczuć adrenalinę z poślizgu w warunkach 
kontrolowanych niespodziankę.  Warto być na tym Wydarzeniu!!!
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Co nowego na kanale YT? 
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https://www.youtube.com/watch?v=akKGKXufadU
https://www.youtube.com/c/KarolinaCKPilarczyk
https://www.youtube.com/watch?v=C6uaHELGSMo
https://www.youtube.com/watch?v=m5PM1BWHAD0
https://www.youtube.com/watch?v=uQMtY7-cylE


Wysokość ekwiwalentu reklamowego 
Karoliny Pilarczyk w styczniu 2023 r. 
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