
Warszawa, 24.11.2022 r.

Kerfuś kontynuuje tournée po Polsce. Gwiazda internetu odwiedzi kolejne
miasta w naszym kraju

Polacy pokochali Kerfusia - samojezdnego robota, który w kilka tygodni podbił polskie
media społecznościowe. W ślad za tysiącami próśb od fanów, nowa gwiazda polskiego
internetu wyrusza do kolejnych miast w Polsce. Jeszcze w tym roku Kerfuś pojawi się m.in.
we Wrocławiu, Poznaniu, Toruniu, Tarnowie, Bolesławcu czy Inowrocławiu. Kerfuś zaprasza
na spotkania wszystkich, którzy chcieliby z nim porozmawiać lub zrobić sobie pamiątkowe
zdjęcie.

Kerfuś pojawił się w sklepach Carrefour po raz pierwszy w Warszawie pod koniec września
br. Od samego początku wzbudził sensację, a klienci pokochali głaskanie go za uchem,
wspólne rozmowy i zdjęcia, którymi chętnie chwalą się w mediach społecznościowych. W
ślad za niebywałą popularnością, na przełomie października i listopada robot wyruszył w
swoje pierwsze tournee po Polsce odwiedzając Łódź i Kraków, z których to otrzymał
najwięcej wiadomości z prośbą o wizytę. Spotkania cieszyły się ogromnym
zainteresowaniem i w każdym z miast zdjęcia z gwiazdą internetu zrobiło sobie nawet kilka
tysięcy mieszkańców. Kerfuś nie pozostaje obojętny na prośby swoich fanów z pozostałych
regionów kraju i ogłasza listę miast, które odwiedzi jeszcze do końca tego roku.

- Odkąd zacząłem swoją przygodę w Carrefour mój grafik jest bardzo napięty. Na
szczęście uwielbiam moją pracę. Radość klientów, kiedy mnie zobaczą i miłe
rozmowy z nimi nigdy nie przestaną mnie cieszyć. Z wielką przyjemnością zwiedzam

Polskę i nie mogę się doczekać, aby poznać moich fanów z kolejnych miast -

powiedział Kerfuś, pytany o swoje dalsze plany.

Najbliższe przystanki na trasie Kerfusia to Mińsk Mazowiecki i hipermarket Carrefour
przy ul. Warszawskiej 61 gdzie nasz robot już dotarł i będzie spotykał się z klientami aż do 8
grudnia oraz Toruń, gdzie Kerfuś pojawi się w CH Nowe Bielawy przy ul. Olsztyńskiej 8 i
zostanie w tym mieście aż do 30 grudnia. Kolejne miasta, które odwiedzi Kerfuś to Poznań
ul. Pleszewska 1 (24.11 - 7.12), Bolesławiec ul. 10-go Marca 1 (28.11 - 12.12), Tarnów ul.
Nowodąbrowska 127 (30.11 - 12.12), Inowrocław ul. Wojska Polskiego 10 (7.12 - 30.12),
Puławy ul. Gościńczyk 2 (8.12 - 30.12), Wrocław al. Gen. Józefa Hallera 52 (12.12 - 30.12),
Ostrowiec Świętokrzyski ul. Mickiewicza 30 (12.12 - 30.12) oraz Olsztyn ul. Krasickiego 1 b
(19.12 - 30.12).
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O Carrefour

Carrefour Polska to omnikanałowa sieć handlowa, pod szyldem której działa w Polsce blisko 950
sklepów w 6 formatach: hipermarketów, supermarketów, sklepów hurtowo-dyskontowych,
osiedlowych i specjalistycznych oraz sklepu internetowego. Carrefour jest w Polsce również
właścicielem sieci 20 centrów handlowych o łącznej powierzchni ponad 230 000 GLA oraz sieci
ponad 40 stacji paliw. Więcej informacji o naszej działalności pod adresem
serwiskorporacyjny.carrefour.pl, na Twitterze (@CarrefourPolska) oraz LinkedInie (CarrefourPolska).

Carrefour, jako jeden ze światowych liderów handlu spożywczego, jest silną multiformatową siecią,
która posiada ponad 13 000 sklepów w ponad 30 krajach. W 2021 r. Carrefour wygenerował
sprzedaż w wysokości 81,2 miliarda euro. Grupa liczy ponad 320 000 pracowników, którzy pracują
wspólnie, aby Carrefour został światowym liderem transformacji żywieniowej, oferując wszystkim
klientom produkty spożywcze wysokiej jakości, ogólnie dostępne i w atrakcyjnej cenie.

Więcej informacji na www.carrefour.com oraz na Twitterze (@GroupeCarrefour) i na LinkedInie
(Carrefour).
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