Warszawa, 16.10.2020 r.

UFC Fight Night - Mateusz Gamrot wyraźnym faworytem klientów STS
Mateusz Gamrot (17-0, 5 KO, 4 SUB) w swoim debiucie w UFC zmierzy się z Guramem
Kutateladze (11-2, 7 KO, 1 SUB). Mimo, że od dawna było wiadomo, że "Gamer" dołączy do
amerykańskiej organizacji i zadebiutuje w październiku to nazwisko swojego rywala poznał
dopiero na kilka dni przed wylotem do Abu Zabi. Czy Gamrot jest gotowy do pojedynku? Jak
wyglądają szansę poszczególnych zawodników w najważniejszych walkach wieczoru? To
sprawdzili analitycy zakładów bukmacherskich STS.
Aż 93% klientów STS stawia na debiutanckie zwycięstwo naszego rodaka. Początkowy kurs
na wygraną Polaka wynosił 1.50, co pozwoli każdemu graczowi stawiającemu 100 zł na
zwycięstwo „Gamera” wygrać 132 zł. Im jednak mniej czasu pozostawało do pojedynku
Gamrot-Kutaledze kurs na byłego mistrza KSW stopniowo malał. Obecnie każdy kto postawi
100 zł na „Gamera” może liczyć w przypadku jego zwycięstwa na wygraną w wysokości 114,4
zł. Jeżeli jednak gracz postawi taką samą stawkę na sukces Kutateladze – w jego zwycięstwo
wierzy zaledwie 7% klientów STS - może zarobić aż 310,64 zł (kurs 3.53).
Ciekawie prezentują się również analizy najważniejszych walk z karty głównej UFC Fight Night
w Abu Zabi. W wadze piórkowej zmierzą się ze sobą Thomas Almeida z Jonathanem
Martinezem. Zdecydowana większość klientów STS – 87% graczy - typuje jako zwycięzcę
Almeida. Stawiając 100 zł na wygraną Brazylijczyka, gracz w przypadku jego zwycięstwa
zarobi 151,36 zł (kurs 1.72). W sukces Jonathana Martineza wierzy jedynie 13% graczy STS.
Jeśli jednak ich typ się sprawdzi i amerykański „Dragon” pokona Almeida za każde 100 zł
postawione na taki rezultat gracz otrzyma 186,56 zł (kurs 2.12).
W wadze półśredniej rękawice skrzyżują ze sobą Claudio Silva i James Krause. To kolejne
starcie między zawodnikiem brazylijskim i amerykańskim. Tym razem jednak kibice STS w
zdecydowanej większości – 88% graczy – przewidują zwycięstwo reprezentanta USA. Za każde
100 zł postawione na Jamesa Krause w przypadku jego wygranej bukmacher wypłaci 142,56
zł (kurs 1.62). W sukces Claudio Silvy wierzy jedynie 12% graczy STS, którzy stawiając 100 zł
na zwycięstwo Brazylijczyka mogą zarobić 202,4 zł (kurs 2.30).
W walce wieczoru w kategorii piórkowej zmierzą się Brian Ortega z Chanem Sung Jung.
Pojedynek meksykańsko-amerykańskiego fightera z „Korean Zombie” od dłuższego czasu
rozgrzewa kibiców UFC na całym świecie. Klienci STS w zdecydowanej większości – 83% graczy
– stawiają na Sung Junga. Stuzłotowy zakład na jego zwycięstwo może dać wygraną w
wysokości 132 zł (kurs 1.50). Jeżeli jednak Ortega sprawi niespodziankę i wygra pojedynek z
koreańskim zawodnikiem gracze obstawiający taki rezultat mogą za każde postawione 100 zł
zarobić 227,92 zł (kurs 2.59). W taki rezultat wierzy jednak zaledwie 17% graczy STS.
Więcej informacji znajdą Państwo na www.sts.pl

***
STS jest największą firmą bukmacherską w Polsce, która działa również na skalę międzynarodową.
Spółka prowadzi działalność na kilkunastu rynkach europejskich, usługi są dostępne m.in. w Wielkiej
Brytanii i Niemczech. Za sprawą dynamicznego rozwoju w ciągu ostatnich lat STS zdominował sektor
legalnych firm bukmacherskich w Polsce – znacznie zwiększając udziały rynkowe, które wynoszą blisko
50%.
Firma nieprzerwanie inwestuje w rozwój nowoczesnych i innowacyjnych technologii, dzięki którym
zdystansowała krajowych konkurentów. STS udostępnia usługi online nie tylko za pośrednictwem
strony internetowej, ale również jej mobilnej wersji, jak i aplikacjom dedykowanym systemom Android
i iOS. Firma cały czas rozwija ofertę, udostępniając m.in. kolejne zakłady na żywo oraz umacniając
wiodącą pozycję w dziedzinie esportu. Bukmacher stworzył też własny system wypłat – STSpay –
pozwalający na szybkie przelewy przez 7 dni w tygodniu w godzinach 10:00 – 24:00. STS, za sprawą
inwestycji kapitałowej w czeską spółkę Greep, stał się współwłaścicielem systemu bukmacherskiego
BetSys, z którego korzysta.
Za sprawą efektywnego i całodobowego systemu Customer Service, STS jest w stanie doskonale
odpowiadać na rosnące zapotrzebowania klientów. Firma oferuje ponadto możliwość oglądania
transmisji wydarzeń sportowych na żywo w internecie, za pośrednictwem STS TV. Usługa jest dostępna
także użytkownikom urządzeń mobilnych. Każdego miesiąca firma udostępnia transmisje nawet 5000
wydarzeń sportowych, w tym m.in. piłki nożnej, tenisa, siatkówki, koszykówki oraz innych sportów.
Bukmacher aktywnie angażuje się we wspieranie polskiego sportu, będąc największym prywatnym
podmiotem na rodzimym rynku sponsoringu. Firma jest oficjalnym sponsorem reprezentacji Polski w
piłce nożnej, a także sponsorem strategicznym Lecha Poznań oraz sponsorem głównym Jagiellonii
Białystok, a także oficjalnym bukmacherem Cracovii, Pogoni Szczeci n, Górnika Zabrze, Zagłębia Lubin,
Polskiej Ligi Siatkówki, Anwilu Włocławek, a także Futsal Ekstraklasa czy innych klubów i związków
sportowych. STS angażuje się także we wsparcie esportu.
Firma powstała w 1997 roku. Spółka posiada nowoczesne punkty przy jmowania zakładów, które
znajdują się w każdym większym mieście w Polsce – łącznie na terenie kraju jest ich ponad 440. STS
zatrudnia przeszło 1500 osób.
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