Warszawa, 19 stycznia 2021 r.

Bukmacherzy wskazali faworyta do zastąpienia Jerzego Brzęczka. Opcja
zagraniczna
18 stycznia 2021 roku Jerzy Brzęczek przestał pełnić funkcję selekcjonera reprezentacji
Polski. Kto będzie jego następcą? Czy będzie to trener z zagranicy? Możliwe scenariusze
typują eksperci największego w Polsce bukmachera - STS S.A.
Według ekspertów STS następcą Jerzego Brzęczka zostanie trener z zagranicy.
Odzwierciedlają to kursy – odpowiednio 1.35 (selekcjoner z zagranicy) oraz 3.00 (Polak).
Według STS faworytem do poprowadzenia naszej kadry na EURO jest Marco Giampaolo, były
trener AC Milan oraz Torino (kurs: 2.50). Wśród potencjalnych kandydatów znajdują się
również Nenad Bjelica (6.00), Luciano Spaletti (20.00) oraz Massimiliano Allegri (25.00).
Wśród Polaków najwyższe notowania mają Adam Nawałka (15.00), Jacek Magiera (25.00)
i Michał Probierz (25.00).
Pełna lista kursów i kandydatów znajduje się na stronie STS.pl: https://www.sts.pl/pl/zakladybukmacherskie/pilka-nozna/reprezentacja-polski/selekcjoner-ii/184/31093/88815/

***
Grupa 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 ma
swoją licnecję. 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.
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,
sponsorem strategicznym Lecha Poznań, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok a także oficjalnym
bukmacherem Cracovii, Pogoni Szczecin, Górnika Zabrze, Zagłębia Lubin, Polskiej Ligi Siatkówki, Anwilu
Włocławek, Futsal Ekstraklasa czy innych klubów i związków sportowych. STS angażuje się także we wspieranie
esportu.
Firma powstała w 1997 roku. Spółka posiada nowoczesne punkty przyjmowania 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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