
Bezpieczeństwo, bezpieczeństwo, 
bezpieczeństwo   !  
To niewątpliwie hasło miesiąca. Listopad skłania do 
zdjęcia nogi z gazu. Warunki drogowe pogorszają się 
zarówno dla pieszych jak i kierowców, dlatego właśnie 
w listopadzie tematy z bezpieczeństwem w ruchu 
drogowym są tak ważne. 
Karolina Pilarczyk w tym czasie aktywnie uczestniczy 
w wielu akcjach, poprzez szkolenia, edukowanie, 
kampanie społeczne do wystąpienia w mediach i apele 
na swoich profilach społecznościowych. 

Fastline Racing Academy - jak 
jeździć bezpiecznie..     
W listopadowy, sobotni poranek na łódzkim torze odbyło się 
szkolenie dla pań  z jazdy sportowej po torze z elementami 
jazdy bezpiecznej. Uczestniczki miały możliwość doszkolić 
umiejętności w zakresie bezpiecznego hamowania czy 
omijania przeszkód na drodze, mając do dyspozycji szybkie, 
sportowe auta. Ale okazało się, że to nie auta wzbudziły 
najwięcej emocji wśród pań, tylko.. Karolina Pilarczyk , 
zaproszona na wydarzenie w charakterze Gwiazdy i 
Autorytetu z zakresu bezpiecznej jazdy. Panie 
zadawały Karolinie wiele pytań o technikę 
jazdy, nie obyło się także bez wspólnych 
zdjęć.  Krótkie podsumowanie szkolenia   
TUTAJ 
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E-MEDIA : 

wSzczecinie.pl 

https://wszczecinie.pl/
aktualnosci,za_nami_konferencja
_smartup_2021_wyjatkowi_gosci
e_i_ciekawe_rozmowy,id-39369.
html 

 

radommoto.pl 

https://radommoto.pl/
artykul-121139-samochod-jest-
narzedziem-ktore-moze-
doprowadzic-do-tragedii.html 

 

wielkopolskamagazyn.pl 

https://wielkopolskamagazyn.pl/
tragiczny-poranek-nie-zyja-dwie-
mlode-osoby-trzecia-zostala-
ranna/  

KAROLINA CK PILARCZYK 
 Medialne aktywności - listopad 2021 

Listopad to czas podsumowań tegorocznych aktywności i rozpoczęcia 
nowych projektów - były nagrody i zaczęły się nowe kampanie !   
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Glamour Toujours – kampania 
społeczna RMF Maxx z udziałem 
Karoliny Pilarczyk 
O bezpieczeństwo na drodze chodzi także w kampanii, 
której organizatorem jest radio RMF Maxx.  Namawia w 
niej do samodzielnego zaprojektowania i noszenia 
kamizelek odblaskowych, by poprawić swoje 
bezpieczeństwo na drogach. Twarzą kampanii została 
influencerka Julia Żugaj, akcję wspierają profesjonalne 
zawodniczki driftingowe Karolina Pilarczyk i Ola Fijał. 

W ramach kampanii drifterki udowodniły, iż postać, która 
ma na sobie elementy odblaskowe jest o wiele bardziej 
widoczna na drodze niż postać bez odblasków. Kampania 
skierowana jest do młodych ludzi, dając jednocześnie szansę 
na dotarcie z pięknem driftingu do najmłodszego grona 
pasjonatów motoryzacji.  
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E-MEDIA : 

wirtualnemedia.pl  

https://www.wirtualnemedia.pl/
artykul/julia-zugaj-kampania-rmf-
maxxx-glamour-toujours-karolina-
pilarczyk-ola-fijal  

 

fakt.pl 

https://www.fakt.pl/kobieta/plotki/
bo-we-mnie-jest-seks-premiera-
filmu-o-kalinie-jedrusik-zebrala-
plejade-gwiazd/bwfngyf  

Jastrzabpost.pl 

https://jastrzabpost.pl/newsy/
gwiazdy-na-premierze-filmu-bo-
we-mnie-jest-seks_1112756.html  

Polsatsport 

https://www.polsatsport.pl/
wiadomosc/2021-11-13/moto-gp-
ostatni-wyscig-w-karierze-
valentino-rossiego/  

Dziennik łódzki  

https://dzienniklodzki.pl/obcasy-
na-torze-lodz-szkola-bezpiecznej-
jazdy-dla-kobiet/ar/c2-15902177  

interia.pl 

https://zdrowie.interia.pl/zdrowie/
jama-ustna/news-dr-emma-zobacz-
jak-usmiech-zmienia-
zycie,nId,5634868  
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Promocja driftingu - cz.1  
„Karolina, drifting w Polsce ma twoją twarz” - takie zdanie 
usłyszała Karolina jakiś czas temu od czołowego 
dziennikarza motoryzacyjnego w Polsce. Nikt tak aktywnie 
nie wykorzystuje swojej popularności aby rozkochać w 
driftingu jak najwięcej ludzi. Karolina traktuje to jak misję 
swojej „driftingowej marki”. 
Jej zaangażowanie dostrzegli także organizatorzy 
Driftingowych Mistrzostw Polski, przyznając Karolinie 
wyróżnienie za zaangażowanie i wkład w promocję 
dyscypliny - to ważne wyróżnienie :)

Promocja driftingu - cz. 2
 I choć wyróżnienie przyznane przez DMP jest dla Karoliny 
ważne, to inna nagroda sprawiła, że nasza Królowa Driftu z 
radości dosłownie i w przenośni skakała do góry ;) 
Dla Karoliny zawsze byli, są i będą najważniejsi ludzie. W 
każdym wywiadzie powtarza, że to co robi, sprawia jej 
niesamowitą satysfakcję ale dlatego, że dzięki temu inspiruje 
i zachęca do realizowania życiowych pasji innych. Dlatego  
tytuł: 
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E-MEDIA : 

jastrzabpost.pl 

https://jastrzabpost.pl/imprezy/
gwiazdy-na-wernisazu-sebastiana-
fabijanskiego-w-hali-
koszyki_1117865.html 

Blogstar.pl 

https://blogstar.pl/chwalisz-
fabijanskiego-by-kawai-art-
gallery/  

Fakt.pl 

https://www.fakt.pl/kobieta/plotki/
wernisaz-obrazow-sebastiana-
fabijanskiego-przyciagnal-tlumy-
gwiazd-zdjecia/148dp4w  

cojestgrane.pl 

https://cojestgrane.pl/polska/
mazowieckie/warszawa/
wydarzenie/5c8a/chwalisz-
fabijanskiego-by-kawai-art-
gallery/bylo 

Plotek.pl 

https://www.plotek.pl/plotek/
7,174952,27835588,julia-zugaj-z-
teamu-x-twarza-akcji-spolecznej-
glamour-toujours.html  

Nowymarketing.pl 

https://nowymarketing.pl/a/
35309,julia-zugaj-twarza-
kampanii-spolecznej-rmf-maxxx-
glamour-toujours  

moto.pl 

https://moto.pl/
plebiscyt2021/7,180933,2784478
6,ford-mustang-mach-e-wielkim-
zwyciezca-the-best-of-
moto-2021.html  

motocaina.pl 

https://www.motocaina.pl/artykul/
trzy-influencerki-maja-zachecic-
do-noszenia-i-projektowania-
kamizelek-odblaskowych-uda-im-
sie-415204.html  
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Motoryzacyjny Influencer Roku 2021  
to najważniejsza nagroda dla Karoliny w tym roku.  

The Best of Moto 2021 to konkurs organizowany co roku przez redakcję portalu moto.pl. 
Portal odwiedza miesięcznie około 5 milionów użytkowników a sam plebiscyt cieszy się dużą 
popularnością nie tylko wśród fanów motoryzacji. Samochodem Roku 2021 został Ford Mustang 
Mach-E.
Najlepsze auta wybierane są w kilku kategoriach przez jury oraz internautów. Tytuł o którym w 
100% decydują internauci to miano Motoryzacyjnego Influencera Roku. Ten w tegorocznym 
głosowaniu zdobyła Karolina Pilarczyk - profesjonalny kierowca motorsporyowy, 
najpopularniejsza drifterka w Polsce. 
"To dla mnie bardzo ważna nagroda, bo przyznana przez ludzi :) Jestem wzruszona zwłaszcza że 
inni nominowani byli bardzo mocni! W trakcie głosowania, wielokrotnie dostawałam od ludzi 
screeny z opisem w jaki sposób motywowali oddany na mnie głos, i to było bardzo budujące i 
motywujące. W ten sposób, już sam proces głosowania był dla mnie niezwykle wzruszający a 
zwieńczająca go nagroda to niesamowita niespodzianka i potwierdzenie tego, że wszystko co 
robię ma sens” relacjonuje wzruszona laureatka.
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Przekaz medialny jest ważny 
Aby mówić o rzeczach ważnych, nie wolno skupiać się tylko na wielozasięgowych 
formatach, czasami w takim formacie, przekaz ginie w natłoku innych informacji. 
Dlatego Karolina uważa, że rozmawiać trzeba z każdym :), swój czas poświęca zarówno 
na wywiad dla ogólnopolskiej stacji Polsat, jak i niewielkiej, lokalnej telewizji 
internetowej - jej cel: dotrzeć do ludzi - z powodzeniem można realizować i tu i tu. 
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Show-biznes - seks i sztuka 
Show-biznes, jak co roku w listopadzie to czas wielu medialnych eventów. Karolina swoją 
obecnością zaszczyciła premierę filmową „Bo we mnie jest seks” , z uwagi na 
zamiłowanie do wspaniałej, kobiecej postawy Kaliny Jędrusik. Naszym zdaniem tytuł 
filmu idealnie opisuje nie tylko Kalinę ale także Karolinę ;)  

Drugim eventem, wartym poświęcenia czasu był wernisaż Szymona Chwalisza, artysty, 
który jest autorem grafiki na kasku Karoliny. Tu Karolina gościła w towarzystwie swojego 
partnera Mariusza Dziurleja - to rzadki widok na warszawskich showbiznesowych 
salonach ;)
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Wysokość ekwiwalentu reklamowego 
Karoliny Pilarczyk w listopadzie 2021 r. 
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