
Wielkie Show Motoryzacyjne 
Na ten event kibice i fani motorsportu czekali ponad 2 lata! 
Inauguracja sezonu driftingowego Karoliny Pilarczyk, to impreza, 
która na stałe zagościła w kalendarzach wszystkich, którzy kochają 
drifting, ale tegoroczne show przerosło oczekiwania wszystkich! 

 Inauguracja Sezonu przerodziła się w Wielkie Show  
Motoryzacyjne !!! W programie eventu 3 duże projekty, nad 
którymi Team Karoliny pracował od kilku miesięcy i których finał 
miał miejsce właśnie tu: 

1. Plebiscyt na Najciekawsze Auto Motorsportowe - autorski 
plebiscyt Karoliny Pilarczyk i Mariusza Dziurleja. Ten plebiscyt 
wymyślili i zorganizowali z 
potrzeby promowania i 
pokazywania ducha 
motosportu. Za każdym z 
nominowanych aut stoi 
historia jego tworzenia, 
modyfikacji, setki 
roboczogodzin, wyrzeczeń, 
problemów, i pokonanych 
trudności ich właścicieli, 
mechaników i 
konstruktorów.  
Nagrody zostały przyznane w 4 kategoriach. W każdej kategorii 
zwycięzca wyłaniany będzie poprzez głosy internautów.
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EMEDIA : 

4Trucks.pl 
https://4trucks.pl/aktualnosci/16306/
czy-karolina-pilarczyk-drifterka-marzy-
aby-zaczac-jezdzic-man-tgx  

 

Głos Pomorza:  
https://gp24.pl/najciekawsze-auto-
motorsportowe-autorski-mistrzyni-
driftu-karoliny-pilarczyk-zobacz-
szczegoly/ar/c4-16073943  

W gospodarce.pl  
https://wgospodarce.pl/informacje/
108516-20-proc-armii-ukrainskiej-to-
kobiety  

Interia.pl: 
https://motoryzacja.interia.pl/kobiecym-
okiem/news-kierowniczka-kierowczyni-
kierownica-jak-okreslic-kobiete-
kie,nId,5881477 

40ton.net: 
https://40ton.net/woman-tgx-w-polsce-oraz-
w-hiszpanii-reklama-uzywanych-i-
szkolenia-dla-kobiet/   

Samochody-specjalne.pl
https://samochody-specjalne.pl/
2022/03/12/karolina-pilarczyk-w-
wyjatkowym-projekcie-woman/ 

Truck&van.pl
https://truck-van.pl/ciezarowki/man-
kobietom-czyli-woman/ 

KAROLINA CK PILARCZYK 

MEDIALNE AKTYWNOŚCI - MARZEC 2022 
Wielkie SHOW Motoryzacyjne - Inauguracja Sezonu 2022, to event o którym mówiła cała 
motoryzacyjna Polska! Gratulacje popłynęły także z Europy i USA - pomysłodawczyni i 
organizatorka Karolina Pilarczyk wciąż dostaje wiadomości z podziękowaniami za tak szeroką 
promocję polskiego motorsportu ! Zasięgi poszybowały w górę ! 

https://4trucks.pl/aktualnosci/16306/czy-karolina-pilarczyk-drifterka-marzy-aby-zaczac-jezdzic-man-tgx
https://4trucks.pl/aktualnosci/16306/czy-karolina-pilarczyk-drifterka-marzy-aby-zaczac-jezdzic-man-tgx
https://4trucks.pl/aktualnosci/16306/czy-karolina-pilarczyk-drifterka-marzy-aby-zaczac-jezdzic-man-tgx
https://gp24.pl/najciekawsze-auto-motorsportowe-autorski-mistrzyni-driftu-karoliny-pilarczyk-zobacz-szczegoly/ar/c4-16073943
https://gp24.pl/najciekawsze-auto-motorsportowe-autorski-mistrzyni-driftu-karoliny-pilarczyk-zobacz-szczegoly/ar/c4-16073943
https://gp24.pl/najciekawsze-auto-motorsportowe-autorski-mistrzyni-driftu-karoliny-pilarczyk-zobacz-szczegoly/ar/c4-16073943
https://gp24.pl/najciekawsze-auto-motorsportowe-autorski-mistrzyni-driftu-karoliny-pilarczyk-zobacz-szczegoly/ar/c4-16073943
http://gospodarce.pl
https://wgospodarce.pl/informacje/108516-20-proc-armii-ukrainskiej-to-kobiety
https://wgospodarce.pl/informacje/108516-20-proc-armii-ukrainskiej-to-kobiety
https://wgospodarce.pl/informacje/108516-20-proc-armii-ukrainskiej-to-kobiety
https://motoryzacja.interia.pl/kobiecym-okiem/news-kierowniczka-kierowczyni-kierownica-jak-okreslic-kobiete-kie,nId,5881477
https://motoryzacja.interia.pl/kobiecym-okiem/news-kierowniczka-kierowczyni-kierownica-jak-okreslic-kobiete-kie,nId,5881477
https://motoryzacja.interia.pl/kobiecym-okiem/news-kierowniczka-kierowczyni-kierownica-jak-okreslic-kobiete-kie,nId,5881477
https://motoryzacja.interia.pl/kobiecym-okiem/news-kierowniczka-kierowczyni-kierownica-jak-okreslic-kobiete-kie,nId,5881477
https://40ton.net/woman-tgx-w-polsce-oraz-w-hiszpanii-reklama-uzywanych-i-szkolenia-dla-kobiet/
https://40ton.net/woman-tgx-w-polsce-oraz-w-hiszpanii-reklama-uzywanych-i-szkolenia-dla-kobiet/
https://40ton.net/woman-tgx-w-polsce-oraz-w-hiszpanii-reklama-uzywanych-i-szkolenia-dla-kobiet/
https://samochody-specjalne.pl/2022/03/12/karolina-pilarczyk-w-wyjatkowym-projekcie-woman/
https://samochody-specjalne.pl/2022/03/12/karolina-pilarczyk-w-wyjatkowym-projekcie-woman/
https://samochody-specjalne.pl/2022/03/12/karolina-pilarczyk-w-wyjatkowym-projekcie-woman/
http://van.pl
https://truck-van.pl/ciezarowki/man-kobietom-czyli-woman/
https://truck-van.pl/ciezarowki/man-kobietom-czyli-woman/


-w kategorii drift - Adam Fijał z autem Toyota Supra
-w kategorii wyścigi- Piotr Sawczenko z autem Honda Civic
-w kategorii rajdy-Marek Suder z autem Ford Escort
-w kategorii offroad- Przemysław Szafrański z autem Gaz’69

2. „Driftowóz na start” - projekt motor sportowego  duetu Pilarczyk-
Dziurleja, w którym zbudowali 
na oczach widzów nisko 
budżetowy samochód, 
przystosowany do driftingu. 
Projekt to 6 odcinków, 
emitowanych na kanale YT 
„Karolina CK Pilarczyk”. Auto, 
podczas eventu 16 marca, zostało 

w drodze konkursu przekazane jednemu z widzów. 14-letni Shawn 
Czyż nie krył swojego szczęścia i wzruszenia ! 

3. AUTO DRIFTINGOWE 2022 - prezentacja auta, którym 
Karolina będzie rywalizowała na polskich, europejskich i 
amerykańskich torach w tegorocznym sezonie.

 

Oprócz projektów typowo motoryzacyjnych, publiczność 
podziwiała pokaz kolekcji bielizny projektu DeVe Diany 
Walkiewicz, brała udział w licznych konkursach z cennymi 
nagrodami od Partnerów i 
Sponsorów  eventu oraz miała 
możliwość udzielić wsparcia 
finansowego dwum fundacjom, 
które prowadziły podczas eventu 
kwestę na swoje działania na 
rzecz Ukrainy: Fundacja 
Motoryzacja Dzieciom oraz 
VIVA! Schronisko w Korabiewicach. 
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E-MEDIA : 

eTransport.pl  
https://etransport.pl/
wiadomosc,66357,zachecaja_kobiety_
do_pracy_za_kolkiem.html  

 

truck.pl 
https://www.truck.pl/pl/article/1415/
man-z-projektem-woman-firma-
ci%C4%99%C5%BCar%C3%B3wkowa
-zach%C4%99ca-kobiety-do-pracy-w-
charakterze-kierowcy%2C14  

blogstar.pl 
https://blogstar.pl/pierwsze-wielkie-
show-motoryzacyjne-za-nami/  

Motocaina.pl 
https://www.motocaina.pl/artykul/
karolina-pilarczyk-zdradzila-plany-na-
sezon-2022-i-zrobila-niezly-dym-
wielkie-show-motoryzacyjne-za-
nami-427418.html  

 

styl.fm 
https://styl.fm/newsy/482673.chlopak-
moniki-richardson-ogolil-glowe-na-
lyso-z-moim-lysolkiem-jak-mu-lepiej-z-
wlosami-czy-bez  

Radomnaszemiasto.pl 
https://radom.naszemiasto.pl/diana-
walkiewicz-z-radomia-zaprezentowala-
najnowsza/ar/c6-8727253    
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Jedyny taki WOMAN na polskich 
drogach  
Dzień Kobiet to świetna okazja, żeby zakomunikować 
wparcie dla płci pięknej :) Na tą okazję, firma MAN 
przygotowała jedyna taką dostępna na świecie! maszynę, 
która swoją nazwę zmieniła z MAN na WOMAN i której 
Ambasadorką została Karolina Pilarczyk! Nie dziwi więc 
fakt, że całość miała kolor magenty :) 
Informacja obiegła cały świat, który pozazdrościł polskiej 
centrali tak pięknej Ambasadorki i pomysłu na promocję 
marki :): https://www.facebook.com/MANTruckBusPolska/
videos/357904732874082 

TVP Kobieta o 
kobietach z kobietami      
O kobietach z silnymi kobietami rozmawiali także prowadzący 
TVP Kobieta w specjalnym wydaniu magazynu emitowanego na 
ich antenie. Motoryzację i biznes w tym gronie reprezentowała 
Karolina: https://vod.tvp.pl/video/rozmowy-o-
kobietach,rozmowy-o-kobietach,58929024 
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E-MEDIA : 

se.pl 
https://www.se.pl/wiadomosci/
exclusive/karolina-pilarczyk-pokazala-
woz-na-nowy-sezon-aa-xjFK-Qq97-
Zqfr.html  

 

odquchni.pl 
https://www.odquchni.pl/karolina-
pilarczyk-czarna-owca-w-rozu-to-ja   
radommoto.pl 
https://radommoto.pl/artykul-122573-
sezon-driftowy-rozpoczety.html  
swinoujscie.pl 
https://radioswinoujscie.pl/14-latek-
wygral-auto-od-karoliny-pilarczyk-final-
konkursu-driftowoz-na-start/  
ITS News 
https://www.youtube.com/watch?
v=0MvBrhFx3_A  
Jastrzabpost.pl
https://www.youtube.com/watch?
v=W_ilyHgsei4
RMF MAXX
https://www.youtube.com/watch?
v=hk5QrEAXgck 

Sklepopon.pl 
https://www.youtube.com/watch?
v=__Om8p08u_E&t=2s 
 Wielkopolska magazyn.pl 
https://wielkopolskamagazyn.pl/final-
konkursu-driftowoz-na-start-14-latek-
wygral-auto-od-karoliny-pilarczyk/
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Nie ma czasu na odpoczynek ;)   

Wydaje się, że media bez Karoliny nie 
mogą się obejść, praktycznie prosto z 
eventu Inauguracji, Karolina gościła w 
studiu Pytania na śniadanie  - temat 
dotyczył zagadnienia kto jest lepszym 
kierowcą: kobiety czy mężczyźni - 
wypowiedź medialnej ekspertki ds 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, była 
więc niezbędna ;)
https://pytanienasniadanie.tvp.pl/59090510/
kobiety-czy-mezczyzni-kto-jest-lepszym-
kierowca 

   

Na torze, na bezdrożach 
a teraz … na wodzie  
Karolina jest osobą, która nieustannie pragnie 
podnosić swoje kwalifikacje, doświadczać 
nowych rzeczy i stawiać sobie kolejne wyzwania 
- te czynniki niesamowicie motywują i 
aktywizują do działania także jej fanów. Ostanie 
dni przed sezonem driftingowym, nasza 
Mistrzyni spędziła.. na wodzie. Karolina 
postawiła sobie ambitne zadanie, zrobienia kursu 
u uzyskania patentu sternika motorowodnego. 
Przy okazji sprawdziła, czy motorówką dla się 
driftować ;) :) :) - podobno tak, ale radzimy nie 
próbować tych ewolucji samodzielnie ;). Świeżo 
upieczonym sternikom motorowym gratulujemy! 
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 YouTube - tu też Karoliny coraz więcej ! 
Kanał YT Karolina CK Pilarczyk zyskuje coraz więcej obserwatorów, a sama Karolina jest 
zapraszana przez innych youtuberów do ich produkcji. Po głośnym wywiadzie dla kanału 
Duży w Maluchu, Karolina pojawiła się w projekcie znanego youtubera motoryzacyjnego 
Kickster, znanego youtubera game-ingowego Lucek oraz na koniec miesiąca, na kanale 
kierowcy motorsposrtowego Kuby Przygońskiego. 
Swój kanał Karolina także planuje wciąż rozwijać i przygotowywać nowe, ciekawe 
projekty edukujące w temacie motosrposrtu ale nie tylko ;)

 

269 tys. subskrybentów 

 

 

 

 
Kuba Przygonski 
14 tys. subskrybentów 
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Lucek  
586 tys. subskrybentów 

https://www.youtube.com/watch?v=9qHvKUuI8fY
https://www.youtube.com/watch?v=G_3imAGKdAQ
https://www.youtube.com/watch?v=YKh2p_FZcZY


Wysokość ekwiwalentu reklamowego 
Karoliny Pilarczyk w marcu 2022 r. 
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