
Luksusowa marka roku i 
Optymista Roku 
Już po raz 13 znany reżyser, aktor, scenarzysta i producent 
filmowy Mariusz Pujszo zorganizował uroczystość pod 
hasłem „Luksusowa Marka Roku”. Tego wieczoru, w 
warszawskim hotelu Renaissance, słowo „luksus” było 
kluczem do wszystkiego.. Gala była także okazją do 
przyznania wyjątkowych odznaczeń „Optymista Roku”. 
Ten tytuł przypadł w udziale między innymi naszej 
królowej driftingu Karolinie Pilarczyk. Jak sama przyznała, 
ta nagroda cieszy ją głównie dlatego, że ma za sobą bardzo 
trudny sezon, jedynie jej wrodzony optymizm i energia 
płynąca od fanów pozwoliła go przetrwac z uśmiechem na 
twarzy.
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EMEDIA : 

BlogStar.pl 
https://blogstar.pl/5-urodziny-panek-
clinic/  

 

dziennikwschodni.pl 
https://www.dziennikwschodni.pl/kraj-
swiat/swinie-traktuja-jak-rodzine-lubia-
ogladac-telewizje-jest-to-glowny-punkt-
swinskich-
zgromadzen,n,1000315911.html  

polsatNEWS2 

https://app.newspointpress.pl/articles?
t=article&aid=press_c309296fc187fae5
f3aaf291c503a31e 

 

Jastrzabpost.pl 

https://www.youtube.com/watch?
v=cH196FOXO5M  

Optymista Roku  - nikt tak jak ona nie zasłużył na taką nagrodę, uśmiech nie schodził z jej 
twarzy, nawet w najtrudniejszych momentach tego sezonu - ten tytuł tylko to potwierdza  ;). 
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Motorsport i biznes - czyli 
targi SEMA Show w Las 
Vegas 

Listopad zaczął się od podróży do  USA, gdzie w Las Vegas 
Karolina Pilarczyk gościła na największych targach 
motoryzacyjnych B2B w USA - SEMA Show. 
Targi były okazją do przyjrzenia sie nowościom 
motoryzacji wprost z Ameryki a także spotkania wielu 
wartościowych kierowców i influencerów ze sfery 
motorsposrtu. Karolina, pamiętając o swoich fanach w 
Polsce, nagrała kilka fascynujących odcinków o 
wyjątkowych pojazdach na swój kanał YT.  

2

E-MEDIA : 

kalisznaszemiasto.pl 
https://kalisz.naszemiasto.pl/
wysportowani-mezczyzni-i-stare-
schorowane-psy-w-kalendarzu/ar/
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https://piotrkowtrybunalski.naszemiasto.pl/
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Ulubienica srebrnego ekranu   

Karolina jako aktrakcyjna i pełna energii kobieta o wielu 
pasjach jest znakomitym gościem w programach na żywo. 
Wiedzą o tym wszytskie stacje telwizyjne, które jak tylko 
skończy sie sezon driftingowy, regularnie zapraszają nasza 
drifterkę na kanapy swoich programów. I tak w listopadzie 
Karolna gościła w programie Dzień Dobry TVN, TVN 24, 
TVP Kobieta i Polsat. W każdym z nich w innym 
charakterze i w innym temacie. 
Na uwagę zasługuje szczególnie program w dzień Dobry 
TVN gdzie Karolina wraz ze swoim partnerem Mariusze 
Dziurleja opowiadali o swoich niezykłych tatuażach - było 
bardzo wesoło ! 
https://dziendobry.tvn.pl/styl-zycia/tatuaz-z-milosci-czy-
wyznania-wyryte-na-ciele-maja-sens-6214773   
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Budowanie relacji z klinetami - ciąg dalszy  

Pomiędzy eventami i wizytami w studiach telewizyjnych, Karolina z Mariuszem 
kontynuowali wizyty w autoryzowanych warsztatach, które współpracują z marką 
Pertonas. Te wyjazdy to znakomita okazja do zacieśniania relacji biznesowych, budowania 
nowych, wymiany doświadczeń oraz .. wspólnego zdjęcia z naszymi Mistrzami ;)
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Co nowego na kanale YT? 
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https://www.youtube.com/watch?v=iMGnWWlTt5E
https://www.youtube.com/watch?v=Cow92WfdOVw
https://www.youtube.com/c/KarolinaCKPilarczyk
https://www.youtube.com/watch?v=gZ35-Kw5ufo
https://www.youtube.com/watch?v=S7sjtROe0nA


Wysokość ekwiwalentu reklamowego 
Karoliny Pilarczyk w listopadzie 2022 r. 
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