
  Jak szybko - to nie na 
drodze!  Ale na torze!  

Zainteresowanie kampanią społeczną 
przygotowaną przez grupę SPEED 
stołecznej Policji przerosło wszelkie 
oczekiwania. Film pokazujący Ambasadorkę 
tej kampanii, Karolinę Pilarczyk driftującą na 
torze pokazały wszystkie telewizje. A artykuły 
na temat kampanii ukazały się w wielu 
miejscach w prasie drukowanej oraz w 
portalach internetowych. 
Tutaj można zobaczyć klip: 
https://www.facebook.com/256719847763744/
videos/501475730764472/ 
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E-MEDIA : 

TOK FM:  

https://audycje.tokfm.pl/
podcast/86287,O-jezdzie-
ekstremalnej-ale-i-
bezpieczenstwie-na-
drodze-mowi-Karolina-
Pilarczyk-Krolowa-
Polskiego-Driftu    

Telemagazyn.pl: 

https://
www.telemagazyn.pl/
artykuly/bez-sciemy-
szybcy-i-wsciekli-to-jedna-
wielka-sciema-ktore-
filmowe-poscigi-moglyby-
wydarzyc-sie-
naprawde-79573.html 

 

https://
dziennikzachodni.pl/bez-
sciemy-rusza-2-sezon-
szybcy-i-wsciekli-to-jedna-
wielka-sciema/ar/
c13-14799494  

https://
gazetawroclawska.pl/bez-
sciemy-rusza-2-sezon-

KAROLINA CK PILARCZYK 
 Medialne aktywności - luty 2020 

„Jak szybko - to nie na drodze!  Ale na torze!” - to hasło, które wraz z 
wizerunkiem Karoliny Pilarczyk obiegło w lutym wszystkie media w Polsce.     
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Auto Moto Racing  
Zanim świat zastygł na wdechu z powodu 
epidemii, jedną z ostatnich bezpiecznych 
imprez we Włoszech były targi 
motoryzacyjne, na których, na zaproszenie 
organizatorów Karolina była gwiazdą, 
prezentującą pokazy driftingowe, które 
oglądali odwiedzający targi goście.

Targi odwiedziło ponad 73 tys gości!!!

Tuż po powrocie do Polski , w telewizji 
internetowej wpolsce.pl , Karolina Pilarczyk 
opowiadała o kondycji polskiego motosportu :
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E-MEDIA : 

Radio dla Ciebie 

https://www.rdc.pl/
informacje/warszawa-jak-
szybko-to-nie-na-drodze-
nowa-kampania-stolecznej-
policji/  

 

Wprost: 

https://auto.wprost.pl/
aktualnosci/10300437/jak-
szybko-to-nie-na-drodze-
karolina-pilarczyk-w-
kampanii-policji.html  
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motoryzacja/10300437/jak-
szybko-to-nie-na-drodze-
karolina-pilarczyk-w-
kampanii-policji.html 
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https://youtu.be/NM-FAmxml-8 
 

Natomiast w telewizji śniadaniowej TVP 2 
„Pytanie na śniadanie” wraz z 
zaproszonymi gośćmi zastanawiali się nad tym 
dlaczego Polacy nie potrafią prawidłowo 
parkować :)

Jako Autorytet - kierowca 
motorsportowy, który robi 
międzynarodową karierę, Karolina 
opowiadała o swojej historii na spotkaniu dla 
przedstawicieli jednej z największych firm 
branży spożywczej. Wiara w sukces, szukanie 
dróg do jego realizacji oraz wytrwałość w 
dążeniu do celu zainspirowała słuchaczy, o 
czym Karolinie licznie potwierdzali w 
kuluarowych rozmowach po panelu. 
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E-MEDIA : 

Wirtualne Media 

https://
www.wirtualnemedia.pl/
artykul/karolina-pilarczyk-
jak-szybko-to-nie-na-
drodze-komenda-stoleczna-
policji  

  

Kronika24.pl 

https://kronika24.pl/jak-
szybko-to-nie-na-drodze-z-
karolina-pilarczyk-i-zanim-
ominiesz-pomysl-z-kinga-
preis-wideo/ 
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Karolina jako medium reklamowe 

Pragniemy także pokazać Państwu najnowsze estymację dotyczącą zasięgu oraz 
ekwiwalentu reklamowego jaki niesie ze osoba marka Karolina Pilarczyk. 
Informacje o Karolinie dotarły do ponad 5 milionów osób, co 
ekwiwalent na wysokości 665 tys zł . Dane dotyczą tylko miesiąca luty 
2020.
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Showbiznes  
Luty to miesiąc wielu nagród filmowych w tym najsłynniejszej - Oskarów. 
Wydawać by się mogło, że kierowca motorspotowy ma niewiele wspólnego z tą 
dziedziną, ale innego zdania był Marcin Cejrowski, redaktor naczelny 
portalu plejada.pl, który właśnie Karolinę zaprosił do swojego studia na żywo 
podczas oskarowej ceremonii. Jak argumentował, Karolina wystąpiła w 
amerykańskim realityshow Hyperdrive produkowanym przez jedną z 
nominowanych do Oskara - Charlize Theron. Poza tym, jest jedną z nielicznych 
postaci z Polski, które są rozpoznawane na świecie a dodatkowo pracuje na swój 
sukces równie ciężko co laureaci złotych statuetek rozbudzających wyobraźnie 
całego przemysłu filmowego. Nie sposób nie z nim nie zgodzić :)  Karolina 
podczas transmisji LIVE wyglądała niczym oskarowa gwiazda! 
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http://plejada.pl


Równie gwiazdorska atmosfera panowała podczas pokazu mody znanej 
projektantki Violi Piekut. To kolejny pokaz organizowany przez Fundację 
Spełnionych Marzeń w którym w rolę gwiazd wcielają nie dzieci - 
podopieczni fundacji zmagający się z chorobami onkologicznymi. Na wybiegu 
towarzyszą im osoby znane i cenione w polskim show-biznesie. Karolina od lat 
jest jedną z nich, a z Fundacją wspólpracuje równie długo. Nie mogło jej tu 
zabraknąć. Sprawić, że dzieci się uśmiechają jest najlepszą nagrodą za udział w 
tym wydarzeniu. 
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Odbył 
się także w lutym Karnawałowy Bal u 
Dziennikarzy, gdzie gospodyni imprezy, 
dziennikarka Anna Popek zabiegała o udział 
Karoliny.

                 Oraz sesja zdjęciowa do 
pewnego projektu o którym więcej za miesiąc :)

Znamy już także datę wydarzenia, na którym pokażemy Państwu wizerunek aut 
drigftingowych na rozpoczynający się sezon: 4 kwietnia 2020 roku odbędzie 
się na kanale Facebook Karoliny Pilarczyk transmisja on-line podczas 
której zaprezentujemy auta oraz Partnerów na tegoroczny sezon.  
I choć z uwagi na epidemię, zacznie nie on nieco poźniej, to my o naszych 
Partnerach nie damy zapomnieć fanom. Do czasu rozpoczęcia sezony planujemy 
szereg działań wykorzystujących zasięgi Karoliny w social mediach, w których 
będziemy promować produkty i usługi naszych Partnerów. Wkrótce więcej 
szczegółów na ten temat.  
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