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STS wprowadza elastyczną wypłatę wynagrodzeń dzięki Symmetrical
STS, największa firma bukmacherska w Polsce, wprowadza w swoich stacjonarnych punktach
przyjmowania zakładów program Symmetrical. Zapewni on pracownikom zatrudnionym na umowy o
pracę dostęp do już zarobionych pieniędzy w czasie rzeczywistym oraz do elektronicznego paska płac,
dzięki czemu będą mogli na bieżąco monitorować stan swojego wynagrodzenia.
Od teraz wszyscy etatowi pracownicy punktów przyjmowania zakładów STS, którzy będą chcieli skorzystać
z wcześniejszej wypłaty wynagrodzenia, będą mogli to zrobić bez konieczności angażowania pracodawcy.
Wystarczy, że za pomocą intuicyjnej aplikacji mobilnej Symmetrical, wybiorą dostępną kwotę na swoim
smartfonie, a w ciągu minuty środki pojawią się na ich koncie bankowym.
– Konsekwentnie rozwijamy ofertę STS skierowaną do pracowników. Chcemy być postrzegani jako
świadomy, atrakcyjny i nowoczesny pracodawca, który zapewnia stabilne miejsce pracy, w którym warto
budować swoją karierę. Wprowadzenie Symmetrical sprawia, że w tak trudnych dla gospodarki i ludzi
czasach, bierzemy w pewnym stopniu odpowiedzialność za komfort finansowy naszych pracowników
punktów przyjmowania zakładów – mówi Paweł Sikora, PR Manager STS.
– STS to najszybciej rozwijający się w Polsce legalny bukmacher, który jak widać stawia na innowacyjne
rozwiązania nie tylko dla swoich klientów, ale też dla pracowników. Kategoria „salary benefits” zyskuje
coraz większe zainteresowanie wśród pracodawców, którzy rozumieją aktualne potrzeby pracowników i
chcą zapewnić im poczucie finansowego bezpieczeństwa. Dzięki współpracy z nami, STS pozycjonuje się w
czołówce świadomych i nowoczesnych pracodawców – podkreśla Piotr Smoleń, CEO Symmetrical Labs.
Strony nie podają wartości kontraktu ani też nie ujawniają planów dotyczących dalszego rozwoju
współpracy.
Informacje o firmach:
O STS:
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 gdzie firma ma swoją licencję. Za sprawą
dynamicznego rozwoju w ciągu ostatnich lat STS zdominował sektor legalnych firm bukmacherskich w Polsce – znacznie
zwiększając udziały rynkowe, które wynoszą ok. 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.

O Symmetrcial Labs:
Symmetrical.ai to pakiet rozwiązań z obszaru „salary benefits”. W ramach pakietu pracodawcy mogą zapewnić swoim
pracownikom elastyczne rozwiązania zw. z wynagrodzeniem, w tym usługę „pensja na życzenie”, elastyczny limit, elektroniczny
pasek płac oraz edukację z zakresu zarządzania własnymi finansami. Za rozwiązanie symmetrical.ai odpowiada Symmetrical Labs,
polsko-brytyjska firma fintech. Misją firmy jest pomoc pracownikom w odzyskaniu kontroli nad osobistymi finansami. Stworzone
przez Symmetrical Labs rozwiązanie symmetrical.ai oferuje pracodawcom usługę „pensja na życzenie” oraz inne benefity
finansowe dla pracowników. Rozwiązanie zostało wielokrotnie wyróżnione przez ekspertów i wygrało wiele nagród, m. in. ABSL
Startup Challenge, The Heart HR Tech Demo Day oraz Fintech & Insurtech Awards w kat. Best Landing Solution. Dotychczas dzięki
systemowi wypłacono 20 000 pensji. Symmetrical Labs jest podmiotem regulowanym przez KNF.
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