
Porshe Tycan GTS na 
gdyńskim lotnisku 
Porsche Centrum Sopot zorganizowało premierowy pokaz 
nowego wariantu modelu Taycan, czyli wersji GTS. 
Tłem prezentacji było lotnisko Gdynia – Kosakowo. To 
pierwsze tego typu wydarzenie na terenie tego obiektu. 
Nadzwyczajne osiągi i sportowy styl elektrycznego 
Porsche, idealnie wkomponowały się w przestrzeń płyty 
lotniska, która umożliwiła zaproszonym gościem poznanie 

100% możliwości nowego modelu.
Główną atrakcją była jazda z Karoliną Pilarczyk za kierownicą, która 
dała popis sportowych i driftingowych możliwości Porsche Taycan.
Obejrzyj:  


1

EMEDIA : 

Telezwierz TVP3 
https://regiony.tvp.pl/
59722117/20042022  

 

Dzień Dobry TVN: 
https://dziendobry.tvn.pl/gwiazdy/
karolina-pilarczyk-nie-chce-miec-
dzieci-5681984  

 

dziennik.pl
https://rozrywka.dziennik.pl/news/
artykuly/8405993,karolina-pilarczyk-
dzieci-powod.html 

KAROLINA CK PILARCZYK 

MEDIALNE AKTYWNOŚCI - KWIECIEŃ 2022 
Kiedy premierę ma jeden z najszybszych samochodów elektrycznych, testować go może tylko 
Mistrzyni - polską premierę Porshe Tycan GTS uświetniła zatem właśnie Ona ;) - czy da się 
tym autem driftować? Rekordowe zasięgi i mnóstwo aktywności - taki był kwiecień 2022
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Kampania społeczna „Dobra 
dla ciebie, idealna dla siebie"  
Kobiety wciąż potrzebują inspiracji i dobrych wzorców. 
Wydawałoby się się, że w świetle wielu dotychczasowych 
prokobiecych działań, ta „słaba płeć jest już najsilniejsza”.. 
a jednak - to tylko pozory. Jak przekonuje 
pomysłodawczyni kampanii „Dobra dla ciebie, idealna dla 
siebie”: kobiety niestety nauczyły się udawać silne, choć w 
głębi duszy wciąż takie nie są. Dlatego stworzyłam tą 
kampanie , do której zaprosiła te kobiety, które niczego nie 
udają, spełniają swoje marzenia, realizują pasje i nie patrzą 
na tych, którzy za wszelką cenę chcieliby pociągnąć je w 
dół. Taka kobietą jest dla mnie właśnie Karolina Pilarczyk, 
której karierę śledzę od lat i dlatego nie wyobrażałam sobie 
tej kampanii bez niej - powiedziała Marta Banaszek.
Na planie sesji zagościła także ekipa Dzień Dobry TVN: 

https://dziendobry.tvn.pl/styl-zycia/co-powiedzialabys-
sobie-sprzed-lat-5666419 
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E-MEDIA : 

Onet.pl  
https://www.onet.pl/sport/onetsport/
joanna-jedrzejczyk-starla-sie-z-jednym-
z-internauta-odpusc-sobie-te-porady/
2lr4be8,d87b6cc4  

Meloradio 
https://app.newspointpress.pl/
articles?
t=article&aid=press_1d72ede436cedf
39b74a69802c33fdea  

Polskitraker.pl 
https://polskitraker.pl/2022/04/11/
man-z-projektem-woman/  

 

Wpgwiazdy.pl 
https://gwiazdy.wp.pl/iwona-wegrowska-
zaszalala-z-dekoltem-kiedys-pozowala-w-
pismach-dla-panow-6756837846182496a 

Wpsportowefakty.pl
https://sportowefakty.wp.pl/sporty-walki/
994812/straszliwy-wypadek-zmienil-jej-
zycie-dzis-wreszcie-ma-szanse-stanac-na-
nogi 

Wysokieobcasy.pl
https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-
obcasy/7,183870,28334040,przyszlosc-
motoryzacji-przynajmniej-ta-najblizsza-
zdaje-sie.html 

Truck&van.pl
https://truck-van.pl/ciezarowki/man-
kobietom-czyli-woman/ 
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Tematy wciąż wzbudzające 
emocje 
      
Polskie drogi wciąż pełne są pijanych kierowców. Stąd 
przymiarki do restrykcyjnych zmian w prawie, Pytanie na 
śniadanie TVP 2 postanowiło sprawdzić jakie zdanie na ten temat 
ma ekspertka ds. bezpieczeństwa na drodze, Karolina Pilarczyk. 
Jej zdanie wydaje się być oczywiste: 
https://pytanienasniadanie.tvp.pl/59410883/konfiskata-
samochodu-pijanego-kierowcy-projekt-nowego-prawa   

Telewizyjny debiut w roli 
eksperta ;)   
Swój telewizyjny debiut w roli eksperta ds bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym, miał także Team Manager Karoliny 
Pilarczyk - Mariusz Dziurleja i jak przystało na zawodowca, 
występ był bardzo merytoryczny a wypowiedzi dotykające 
sedna problemu ;)
https://pytanienasniadanie.tvp.pl/59575057/szeryf-na-
drodze-to-zmora-kierowcow-jak-uniknac-wypadku 
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E-MEDIA : 

Tygodnik Płocki 
https://tp.com.pl/artykul/wyjatkowo-
motoryzacyjny/1300507  

Płock Nasze Miasto 
https://plock.naszemiasto.pl/swieto-
motoryzacji-w-galerii-wisla-weekend-
pelen-atrakcji/ar/c13-8784141  

petronews.pl 
http://petronews.pl/karolina-pilarczyk-
i-swieto-motoryzacji-w-plockiej-galerii/  

jastrzabpost.pl :  
https://jastrzabpost.pl/imprezy/final-
miss-warszawy-2022-jakie-gwiazdy-
pojawily-sie-na-gali_1177526.html  

pomponik.pl 
https://www.pomponik.pl/plotki/news-
miss-warszawy-wybrana-kim-jest-ewa-
dolega-dolegowska,nId,5952766 

Radio Kraków 
https://app.newspointpress.pl/
articles?
t=article&aid=press_ef638fc326b0f89
17667d55bea86e83b  
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Kolory wiosny na dobre zagościły na 
warszawskich salonach 
Jeszcze przed Wielkanocą, Karolina Pilarczyk zagościła na warszawskich salonach, biorąc 
pod lupę modowe nowości. Na zaproszenie  Biura Promocji Turystyki Tunezji, Karolina 
zagościła także na wyborach Miss Warszawy.
Swoją obecnością uświetniła otwarcie nowego, prestiżowego butiku oraz premierę 
wiosennej kolekcji znanej i lubianej przez gwiazdy marki Caprice. 
Jak się okazuje - wiosna będzie pełna energetycznych kolorów a to Karolina jak wiemy 
kocha w modzie najbardziej ;) . A kolorem miesiąca, ewidentnie został czerwony ;)
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YouTube - rozmowy o pieniądzach, odważnie 
i bez kurtuazji 
Odwieczny problem czy pieniądze dają szczęście, czy tez nie, w nowej serii na platformie 
YouTube starał się rozwiązać duet Robert El Gendy w towarzystwie Karoliny Pilarczyk.  
Seria to autorski talk-show Alior Banku.
Obejrzyj: 
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https://www.youtube.com/watch?v=zoRLT_vdx3g


Tuż przed zawodami - kwiecień dla kibiców   

Choć Karolina i jej Team intensywnie przygotowują auta do sezonu driftingowego, 
zaproszenia na takie wydarzenie nie mogła pominąć. Galeria Płocka, w ostatni kwietniowy 
weekend, dla swoich klientów zorganizowała cały szereg atrakcji związanych z 
bezpieczeństwem w ruchu drogowym oraz  propagowaniem pasji jaką jest motoryzacja. 
Gościem specjalnym wydarzenia była Karolina Pilarczyk. Do Galerii wjechało nawet jej 
auto driftingowe, które fani mogli obejrzeć zarówno z zewnątrz jak i od środka - to nie 
lada gratka przed sezonem driftingowym, dlatego skorzystało z niej wielu fanów Karoliny, 
driftingu i ogólnie motoryzacji. Były wywiady, wspólne zdjęcia, rozmowy i mnóstwo 
uśmiechu.
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https://www.youtube.com/watch?v=o-ikEqmouLE


Wysokość ekwiwalentu reklamowego 
Karoliny Pilarczyk w kwietniu 2022 r. 
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